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 امتحانات نهایی

 :تعریف امتحانات نهایی 

اي وسئوال هبرنامه همزمان  صورت سراسري)كشوري( باه متوسطه است كه ب دوازدهمامتحانات درس هایی از پایه 

وسيله ه ب زیر نظرسازمان آموزش وپرورش و و یكسان ، توسط اداره كل سنجش وارزشيابی تحصيلی تهيه می شود

برگزار خواهدشد.در  عوامل اجرایی امتحانات كه از طرف ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق معين می شود

 ت متمركز انجام می شود.صوره امتحانات نهایی برگزاري امتحان وتصحيح اوراق ب

 برگزاري امتحانات نهایی :

/تابستان ودي ماه هرسال تحصيلی انجام وبرگزار می شود.دانش آموزان  امتحانات دروس نهایی درسه نوبت: خرداد

 قبل ودرحين وپس از برگزاري امتحانات وظایفی دارند كه به آنها اشاره می گردد.

جلسه همراه ه ب رنوبت، دانش آموز موظف است كه جهت دریافت كارت ورودیك هفته قبل از انجام امتحانات ه -1

برنامه امتحانی به آموزشگاه محل تحصيل خود مراجعه وپس ازدریافت نسبت به چك وبررسی آن اقدام ودرصورت 

 اشكال مراتب را به مدیر آموزشگاه گزارش نماید. 

قطعه عكس تمام رخ ومربوط به  6درطول سال تحصيلی دانش آموزباید )) الزم بذكر است كه درحين ثبت نام ویا

 سال جاري را تحویل دفتر آموزشگاه نماید((. 

موقع در جلسه امتحانی است. فلذا الزم است دانش آموزان حداقل ه یكی از موارد مهم امتحانات نهایی حضور ب -2

 قبل از شروع امتحان در حوزه حضور بهم رسانند.دقيقه  54

 همراه كارت ملی  شناسنامه عكس دار یا ، جهت شركت در امتحان ، عالوه بركارت ورودبه جلسه دانش آموزان باید-3

 مشكی استفاده نمایند.یا  آبی ازخودكار حتما سئواالت به دادن  ودرپاسخباشند  داشته

قه امتحانی خود هرگونه پس از اتمام امتحان درور چنانچه دانش آموزي درحين پاسخ دادن به سئواالت ویا -5

 گردد.می  آموزمحروم دانش تخلفات محسوب و این مورد جز، یا امضاء نماید عالمتی بگذارد

http://amozeshnoavari.blogfa.com/post/40
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دانش آموز می بایست قبل از پاسخ دادن به سئواالت نام ونام خانوادگی ، شماره كارت ونام حوزه خودرا  -4

 یكبار پاسخ ها را كنترل نماید. درسربرگ پاسخنامه قيد وپس از پاسخ دادن به سئواالت

  :امتحانات نتایج اعالم 

دانش آموز حداكثر پس از یك هفته ازاتمام امتحانات می بایست جهت اطالع از اعالم نتایج به آموزشگاه مراجعه  -1

     نماید.

ن مهلت دانش آموز روز مهلت اعتراض به نمره ماخوذه را دارد.درای3دانش آموز پس از دریافت نمرات امتحانات ، -2

باید شخصا به آموزشگاه مراجعه وفرم مخصوص اعتراض راتكميل وتحویل مسئولين آموزشگاه نماید.))این مهلت 

 به هيچ وجه قابل تمدیدنمی باشدوبعدازاین مهلت هيچگونه اعتراضی تحویل گرفته نمی شود((.

 ممنوع وقابل رسيدگی نمی باشد. ددواعتراض مج ، اوراق پلمپ می شوندپس از رسيدگی به اعتراضات  -3

 نمرات شفاهی قابل اعتراض نمی باشند. -5
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 :عمل مي آيده متوسطه ازآنها امتحانات نهايي بدوازدهم سال  دروسي كه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین دروس رشته شاخه
 تعداد

 درس ها

 نظري

 فيزیكو ریاضی 

- 3 زبان خارجه- 3عربی زبان قرآن -3 فارسی  -(3تعليمات دینی وقرآن)

علوم -و بهداشت سالمت– 2حسابان -3هندسه   -گسسته ریاضيات  -3شيمی  -3زیكفي

 اجتماعی

11 

 علوم تجربی
شيمی   -3فيزیك - 3زبان خارجه- 3عربی زبان قرآن–3 فارسی  -3تعليمات دینی وقرآن

 علوم اجتماعی-سالمت و بهداشت - 3شناسی زیست  -3

11 

 ادبيات وعلوم انسانی

 -انسانی علوم ویژه 3عربی – 3علوم و فنون ادبی  -3فارسی    -3تعليمات دینی وقرآن

 -3ریاضی و آما ر– 2فلسفه   - -3 تاریخ  -3جغرافی  -3جامعه شناسی -3ن خارجهزبا  

 سالمت و بهداشت

11 

 علوم و معارف اسالمی

جامعه  -3ن خارجهزبا  - 3عربی –3علوم و فنون ادبی -3فارسی    -3معارف قرآنی

سالمت و  3آما رریاضی و – 2فلسفه  - 3تاریخ  -3احكام3اصول عقاید    -2شناسی

 -بهداشت
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 «هب انم خدا » 

 

اكنون بیشتر از يک دهه است كه دستگاه عظیم آموزش و پرورش در تب و تاب تحول در نظام آموزش و برنامه            

تعبیر مي شود.  6-3-3ريزی و تألیف و تولید متون و كتاب های درسي برای نظام جديد آموزشي است كه از آن به نظام 

ه است . پس از آن كنکور دانشگاه ها خواهد بود كه گروهي از مهرماه امسال دوازدهمین و آخرين سال آن شروع شد

 سدِّ  آن خواهند گذشت و به تحصیل خود ادامه خواهند داد.

امروز يکي از بزرگترين مشکالت ما در حوزه ی جوانان و آموزش و پرورش اين است كه غذای فکری و علمي         

 سیار كمتر از نیاز آنان تولید مي شود.سالم و كافي برای اين قشر تولید نمي شود و يا ب

تحوالت سريع اجتماعي و شتاب فزاينده ی علوم ، فنون و تکنولوژی ، نسل امروز را با مسائل و چالش های جدی          

مواجه ساخته است. اين امر ضرورت بازنگری در فرآيندها و مأموريت های دستگاه تعلیم و تربیت را به منظور تربیت 

 ای كارآمد ، خالق و مبتکر جهت مواجهه آگاهانه و عالمانه با دنیای متحول جديد، اجتناب ناپذير ساخته است.انسان ه

مجموعه ی حاضر حاصل تالش همکاران عزيز حوزه ستادی و آموزشي استان است كه به منظور تأمین بخشي از          

گرديده است. جا دارد از تالش و كوشش مجموعه  نیازهای فعلي دانش آموزان پايه دوازدهم تدوين و جمع آوری

همکاران عزيز اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشي متوسطه و همچنین از 

ادارات آموزش و پرورش و دبیران گرانقدر استان كه با دقت و حوصله نسبت به اين مهم اهتمام ورزيده اند، تقدير و 

 م.تشکر نماي

 

 رضا صابری توالیی  

 معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی

7931اسفندماه   
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 به نام هستی بخش جان ها

 مدیران معزز دبیرستان های دوره دوم

 معاونین آموزشی ارجمند مدارس متوسطه نظری

 و دبیران گرامی پایه دوازدهم

 با سالم و عرض احترام و خداقوت

استقرار پایه دوازدهم به نحو مطلوب در مدارس با تالش شما بزرگواران ،  89 – 89از اینکه در سال تحصیلی     

است . فرزندان ما  سال مبنایی برای پایه دوازدهم. سال تحصیلی جاری یک  محقق شد ، از همه شما سپاسگزاریم

در این پایه تحصیلی با چالش ها و مسائل جدیدی مواجه هستند که کمک و یاری شما عزیزان موجب خواهد شد تا 

 دانش آموزان بتوانند این موارد را به فرصت تبدیل کنند و ظرفیت و استعدادهای خود را نمایان سازند .

آن هم امتحان  . ازدهم تجربه شرکت در امتحان نهایی را ندارندهمانگونه که مستحضرید دانش آموزان پایه دو     

صرفا بر اساس نتایج  89ظرفیت موسسات و مراکز آموزش عالی در سال  % 95نهایی مهم و حساس امسال که حداقل 

 صیل شده باشند و برایحفارغ الت 89آن خواهد بود و تنها دانش آموزانی می توانند شرکت کنند که در خردادماه 

تاثیر مثبت دارد  .  % 33رشته محل های آموزش عالی که آزمون سراسری برگزار می شود دیگر  % 15پذیرش در 

غم تبلیغات . لذا علیر شودمستقیم و میزان آن بیشتر  سوابق تحصیلی ،در کنکورهای بعد تاثیر  ضمن آنکه احتمال دارد

زیادی  تاثیر نتایج امتحانات نهایی،  آب استد کردن که سود ایشان در گل آلو برخی موسسات به اصطالح آموزشی

 بر موفقیت فرزندانمان خواهد داشت .

از سوی دیگر ، نتایج امتحانات نهایی به عنوان یک امتحان سراسری با فرایند اجرایی واحد می تواند برآیند         

 مان باشد .آموزشی  مالکی برای عملکرد فعالیت های درسی دانش آموزان و فرایندهای آموزشی ما را نمایان سازد و

در اهمیت امتحان نهایی و حساسیت نتایج آن شکی بین ما وجود ندارد . فقط می بایست مراقب فرزندانمان باشیم که راه     

 را اشتباه نروند .

ادارات استان  معاونین آموزش متوسطه و کارشناسی های آموزش متوسطه نظریکار خوبی که امسال به همت       

خراسان رضوی برگزار گردید ، جشنواره طراحی سواالت امتحان نهایی است .  تالش مجموعه همکارانمان در ادارات 

مدیران ارجمند دبیرستان ها و دبیران پاسخ ، همکاری و همراهی ؛ فراتر از تصور ما و بی نظیر بود و از آن زیباتر 

رمنده و ما را ش نموده سیار جدی ، پرنشاط و با انگیزه در این جشنواره شرکتبود که به شکلی ب محترم پایه دوازدهم

و همدلی همکاران بسیار  ، همفکری ، همراهیاین همه ایثار ، شور ، اشتیاق  ازتالش و کوشش خود نمودند . 

ین همراهی ها . همکاران نشان دادند که هر جا از توان و ظرفیت ایشان کمک خواسته شده است ، بهترسپاسگزاریم 

 را داشته اند .
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ل که در قطب های ادارات آموزش و پرورش استان و نواحی ر بود ؛ از بین هزاران نمونه سوااستقبال بی نظی       

هفتگانه مشهد طراحی شده بود ، براساس سهمیه داده شده و بر اساس انتخاب خود این بزرگواران ، مجموعه سواالتی 

در این مجموعه تالش شده است سواالت با حفظ امانت  ی گردد ، جمع بندی و تدوین گردید .که تقدیم حضورتان م

 رشته تحصیلی گردآوری شود .به تفکیک ، آموزشگاه ، اداره و قطب مربوطه و در سه مجلد  لو با نام طراح سوا

به  89االت امتحان نهایی خرداد سابقه قبلی که سو فردی قطعا مجموعه حاضر خالی از اشکال نخواهد بود . هیچ       

چه شکلی طراحی خواهد شد ، ندارد .  پیشنهادات و اظهار نظر های شما به ما کمک خواهد کرد تا در مراحل بعد 

بهتر عمل کنیم . امیدواریم مجموعه حاضر به دبیران ارجمند پایه دوازدهم و دانش آموزان عزیز کمک کند تا با نمونه 

موفقیت بیش از پیش فرزندانمان در امتحانات  اتزوایای دید طراحان مختلف آشنا شوند و موجب سوال های بیشتر و از

 . فراهم آورد 89نهایی خرداد 

جناب آقای دکتر صابری معاونت می دانم از حمایت های و راهنمایی های مدبرانه استاد محترم در پایان الزم       

جناب آقای کاریزی ، سرکار خانم صدیقی ، ؛  در اداره آموزش متوسطهو تالش های همکارانم  آموزش متوسطه استان

که  تک تک دبیران پایه دوازدهمند و از که موجب گردآوری این مجموعه شدجناب آقای عزیزی و جناب آقای صمدی 

و سواالتشان در این  خصوصا عزیزانی که منتخب قطب و ناحیه خودشان شدنددر این جشنواره شرکت نمودند 

 . نمایم  بی نهایت تشکر و سپاسگزاری مجموعه قرار گرفته است ،

 

 

  

 من اهلل التوفیق و علیه التکالن

 

 حسن عدالت جو

 رئیس اداره آموزش متوسطه نظری خراسان رضوی

 89بهمن 



 

9 

   .آموزان شركت كننده در امتحانات نهایی باید بدانندآنچه را كه دانش 

  

 دانيد ؟ دانش آموزان متقاضی شركت در امتحانات نهایی آیا می
 

كنكور تاثير مثبت در درصد  31/1شود ،  دانيد كه: سوابق تحصيلی دروسی كه به صورت نهایی برگزار می آیا می -

 ؟  خواهد شدو احتماال تاثير مستقيم   بيشتر درصد این و در سنوات آینده دارد 89

سوابق از ظرقيت رشته هاي دانشگاهی اعالم شده از سوي سازمان سنجش بر اساس  % 94دانيد كه:  آیا می -

 دانشجوجذب می شود ؟ 89و بدون شركت در كنكور شود  تحصيلی دروسی كه به صورت نهایی برگزار می

دیدي می توانند در رشته هاي دانشگاهی بر اساس سوابق تحصيلی امسال آیا می دانيد كه تنها دانش آموزان نظام ج

 فارغ التحصيل شده باشند ؟ 89شركت نمایند كه در خرداد ماه 

 باشد ؟ دانيد كه:معدل كتبی نهایی ، مالكی مهم ، جهت پذیرش درآزمون هاي استخدامی آینده شما می آیا می

 شود ؟ همزمان جهت همه متقاضيان ، درسراسر كشور اجرا میدانيد كه: امتحانات نهایی به صورت  آیا می

 است ؟پایه دوازدهم  درسی كتب دانيد كه: مالک طرح سئوال فقط و فقط ،  آیا می

كمك  به شما در نتيجه گيريدانيد كه: گرفتن بارم هر فصل از درسهایتان برابر دستورالعمل از دبير مربوطه  آیا می

 ؟ می كند

: احتمال آمدن سئوال از هر قسمت كتاب وجود دارد و شما نباید بر اساس نظر خودتان به حذف دانيد كهمی  آیا 

  ؟  بدانيد بقيه از تر مهم را هایی قسمت و بپردازید كتاب قسمت هایی از

 است ؟بوده (( مفهومی)) فرادانشی بيشتر دانيد كه: سئواالت امتحانات نهایی در سنوات گذشته  آیا می

دانيد كه: در امتحانات نهایی فردي موفق تر است كه درس را به صورت مفهومی خوانده و قدرت تجزیه و  آیا می

 تحليل داشته باشد؟

مدرسه اي غير از مدرسه خودتان است و به شما راهنماي حوزه  ممكن استدانيد كه: حوزه امتحان نهایی ،  آیا می

 ميدهند ؟ 

 امتحان قبل از شروع دقيقه 61ود را شناسایی نموده و در هر جلسه حداقل آیا ميدانيد كه: باید حوزه امتحانی خ

 درحوزه حضورداشته باشيد ؟

دقيقه قبل از شروع امتحان نهایی به حوزه نرسيد ، حوزه امتحانی نمی تواند شما را به  31چنانچه آیا ميدانيد كه: 

 داخل راه دهد و شما از دادن امتحان محروم می شوید ؟

 باشد كه توسط مدرسه به شما داده انيد كه: تنها مجوز ورود به حوزه امتحانی، كارت شركت در جلسه مید آیا می

  شود ؟  می 

بایست نهایت دقت در نگهداري از كارتتان را، كه در پشت آن تاریخ و مواد امتحانی درج شده  دانيد كه: می آیا می

 را داشته باشيد؟

 در بدو ورود به حوزه ، كارت را در سمت چپ سينه خود نصب نمایيد ؟ دانيد كه: كه هميشه باید  آیا می

خرداد و  : نوبت 3 در فقط نهایی امتحانات و ندارد وجود موجه غائبين عنوان تحت مجددي امتحان  دانيد كه: آیا می

 ؟ و در صورت عدم حضور باید در نوبت بعدي شركت نمایيد  شهریور و دي ماه برگزار ميگردد

 مدارک غيبت موجه در جلسه امتحان نهایی را باید به ریيس حوزه اجرا تحویل دهيد؟دانيد كه:  آیا می

 رسهمد در باید ، اید بوده غائب یا و نياورده  دانيد كه: جهت امتحان مجدد درس یا دروسی كه نمره قبولی آن آیا می

  ؟  شود ، امتحان دهيد حوزه اي كه اعالم میدر  نموده و در نوبت بعد ،آن درس یا دروس را واحد انتخاب خودتان

 تطبيق شماره ))صندلی ، كارت و پاسخنامه (( خود را با هم  3دانيد كه: پس از حضور در جلسه امتحان باید  آیا می

 ؟ دهيد قرار جریان در  حوزه را مسئولين صورت، این غير در و  باشد یكسان هم با آنها شماره باید و داده

http://seyedahmadi1345.blogfa.com/post/48


 

9 

دانيد كه: در جلسه امتحان براي برخی دروس پاسخنامه تك صفحه اي و براي برخی دیگر چند صفحه  آیا می

  مایيد؟ن ذكر ها پاسخنامه تمامی برگ سر  بایست اطالعات خواسته شده را در شود و میمی   پاسخنامه به شما داده

 دانيد كه: بردن چركنویس به جلسه امتحان ممنوع است می  آیا 

تفاده و در صورت اس عنوان چركنویس استفاده نموده دانيد كه: نميتوان از قسمت هاي سفيد برگه سئوال ب آیا می

 متخلف محسوب ميشوید ؟

 همچنين و سئواالت هاي برگه  تمامی روي  دانيد كه: نوشتن نام ونام خانوادگی و شماره داوطلبی ، آیا می

 ؟ است الزامی  اطالعات خواسته شده روي تمامی برگه هاي پاسخنامه  نوشتن

دانيد كه: براي هر درس)غير از دروسی كه پاسخنامه تك برگی دارند ( به تعداد كافی برگه به شما داده ميشود  آیا می

 و درصورت نياز ميتوانيد برگ دیگري بگيرید؟

 اي سبز و قرمز و همچنين مداد ممنوع است ؟دانيد كه: نوشتن جواب سئواالت با خودكاره آیا می

  ؟ باشيد داشته همرنگ آبی ترجيحا خودكار دو امتحان جلسه در باید   دانيد كه: آیا می

دانيد كه: استفاده از الک غلط گير و گذاشتن هر نوع عالمت و یا كلمه و نشان روي برگه، تخلف محسوب  آیا می

 ميگردد ؟

 شتن و پرهيز از خط خوردگی مدام برگه ، از اصول كار ميباشد ؟ ون خط خوش  دانيد كه: آیا می

 می ، مصحح نظر دقت و شما جواب زیبایی به ، سئواالت جواب بين ساده خط یك شدن كشيده  دانيد كه: آیا می

 افزاید؟

دانيد كه: حتی المقدور باید از جواب دادن به سئواالت در چند قسمت جداگانه صفحات پاسخنامه پرهيز  آیا می

 نمایيد؟ 

بر روي پایگاه اینترنتی مركز  و سوال ساعت پس از پایان آزمون هر درس ، كليد سئواالت 3كه :  دانيد آیا می -

 گيرد؟می  قرار  http://aee.medu.ir آدرس به سنجش وزارت آموزش و پرورش

ت با برابر آیين نامه تخلفادانيد كه: همراه داشتن موبایل حتی خاموش ، تخلف و تقلب محسوب ميگردد و می  آیا  -

 شما برخورد می شود؟

را نداشته و باید از ماشين  آن  نمودن جابجا  اجازهدر صورت مجاز بودن داشتن ماشين حساب ، دانيد كه:  آیا می

 حساب یا دیگر وسایل شخصی خود استفاده نمایيد ؟

روز پس از آخرین امتحان، به مدرسه خود مراجعه 15دانيد كه: براي دریافت نتيجه امتحانات ،باید كمتر از  آیا می

 نمایيد؟ 

 نهایی(،  )اعم از نهایی و غير ماهو دي هاي اول و دوم، شهریورامتحانات پایانی نوبتدرصورت داشتن اعتراض به نتایج 

 شخصا و نمود پر را اعتراضات فرم  بایست شخصا به مدرسه مراجعه و روز بعد از اعالم نتایج ، می 4حداكثر تا 

  ؟ دهيد مدرسه دار دفتر تحویل و نموده امضاء

 ، راضاتاعت جواب برگشت و نتيجه اعالم تا امتحانات پایان از بعد مدرسه با شما مستمر ارتباط  دانيد كه: آیا می

  ؟ است الزم

عنوان درسی ) دو عنوان درس نهایی و دو  5براي فارغ التحصيلی حداكثر در آیا ميدانيد كه: شرط استفاده از تبصره 

 ؟باشد  7و بيشتر از  7مقدور می باشد كه نمره ساالنه  آن  عنوان درس غير نهایی (

آموزي، از مجموع درسهاي دوره حضوري(  دانشنمره درس )ساالنه، تابستانی یا غير چنان چه آخرین آیا می دانيد

و بيشتر و معدل كل وي نيز  7دوم متوسطه، حداكثر در چهار عنوان درسی )دو عنوان نهایی و دو عنوان غيرنهایی(، 

 شود؟باشد، فارغ التحصيل شناخـته می 11حداقل

ط تبصره در نوبت امتحانی خردادماه،) در زمان فارغ التحصيلی ( با درخواست آیا می دانيد استفاده نكردن از شرای

آموزي در نوبت امتحانی شهریورماه شركت كند آموز بالمانع است، در این صورت اگر دانشكتبی ولی دانش

كارنامه امتحانی خردادماه شود، نمره خردادماه وي در كمتر از نمره هاي مربوط، و نمره مأخوذه وي در درس

 ؟شوددرج می

http://aee.medu.ir/
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 باالي  اش افتاده دروس از درسی عنوان 2 نمرات و رادارد تبصره از استفاده قصد كه آموزي دانش  دانيد كه: آیا می

 عديب امتحانی هاي دوره  در نباید دیگر ماده ،  تك از استفاده و نمره دو این حفظ به بودن متمایل ،درصورت است 7

 گردد .می  جایگزین جدید امتحان نمره انتخاب، صورت در چراكه ؟ نماید انتخاب را دروس آن ،

دانيد كه: مواردي چون همراه داشتن كتاب یا جزوه و یادداشت ، گذاشتن هر نوع عالمت روي برگه ، پاسخگویی  آیا می

شت و بدل نمودن یاددابه سئواالت از طریق نگاه كردن به ورقه امتحانی دانش آموز دیگر یا صحبت كردن با آنها ، رد 

 خصیش فرستادن ، امتحانی اوراق تعویض در مشاركت ، دیگري براي نوشتن ،  ، بيرون بردن ورقه امتحانی از حوزه

 رد تخلف محسوب ميگردد ؟ موا از ، امتحانی حوزه یا جلسه نظم در اخالل و امتحان جلسه به خود جاي به

 بحث آخرین و اولين نقطه ، مناسب ریزي برنامه  نفس ، مطالعه اصولی ودانيد كه: توكل به خدا ، اعتماد به  آیا می

  ؟ ميباشد تربيت و تعليم

کات و یادگیری  ی و نموده پیدا  تدس  خود واقعی نمره هب ،  دانستید نمی که مطالبی امید است که با رعایت ن  شما از حقی انخواسته خدا
 .  نگردد  تضییع  نهایی امتحاانت رد شرکت داوطلب

ززیان شما تمامی بلندی سر و موفقیت      وند از باشید را  می اسالمی اریان سازان آینده حق هب که ع  زبرگ خدا
 . خواستاریم

 

 

 

 

 

 
 



 

13 

: 

 

 :غیبت در حوزه ی امتحانات نهایی

در صورتی که به هر دلیل موجه ) حادثه یا بیماری و ... ( موفق به شرکت در جلسه ی امتحان نشدید، مدارک مستند 

مربوط به عدم حضور خود را به رئیس حوزه ی امتحانی تحویل نمایید. )تشخیص غیبت موجه با رئیس حوزه اجرا با 

ت موجه نمره آن درس حذف می شود و چنان هماهنگی مدیر واحد آموزشی خواهد بود( در صورت تشخیص غیب

 چه غیبت غیرموجه باشد، می شود.نمره ی صفر منظور 

 

 آیین نامه تخلفات در امتحانات نهایی:

 

  

 مجازات نوع تخلف ردیف

1 
* همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت، تلفن همراه و وسایل غیر مجاز در 

 جلسه ی امتحان
 نمره درس صفر منظور می شود

 نمره درس صفر منظور می شود * گذاشتن هر نوع عالمت روی ورقه ی امتحانی به منظور سوء استفاده  2

3 

* استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه، یادداشت، تلفن همراه و سایر 

 وسایل غیرمجاز

* پاسخگویی به سؤاالت امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه ی امتحانی دانش 

 یگر یا صحبت کردن با آنهاآموزان د

 * رد و بدل کردن سادداشت و روش های مشابه

امتحانات انجام شده اعم از 

داخلی و نهایی باطل و از شرکت 

در امتحان بقیه ی دروس همان 

 نوبت محروم می شود

4 

 * بیرون بردن ورقه ی امتحانی

 * نوشتن ورقه ی امتحانی برای دانش آموزان دیگر

 قه ی امتحانی نوشته شده توسط دانش آموزان دیگر* استفاده از ور

 * مشارکت در تعویض اوراق امتحانی

امتحانات انجام شده اعم از 

داخلی و نهایی باطل و از شرکت 

در امتحان بقیه ی دروس همان 

 نوبت محروم می شود

5 

 * فرستادن شخص دیگری به جای خود در جلسه ی امتحان

 ی امتحانی* اخالل در نظم جلسه یا حوزه 

 * افشا یا استفاده از سؤاالت امتحانی افشا شده و یا مشارکت در افشا

نمره ی کلیه دروس صفر و 

متخلف از امتحانات نوبت بعدی 

محروم می شود و موضوع به 

مراجع قضائی ذی صالح گزارش 

 می گردد.

و نکات مهم امتحانات نهایی آیین نامه  
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 239 ..................................................................................................... یفاطمه كالن دهيس  طراح سوال : 

 251 .................................................................................................... یفاطمه خادم دهيس  طراح سوال : 

 253 .................................................................................................................. یشكوه  طراح سوال : 

 254 ............................................................................................................. یطالب محمد  طراح سوال : 

 257 .................................................................................................................. یميطراح سوال : مستق

 258 ................................................................................................................................. یسواالت عرب

 241 ............................................................................................................. يريزهرا نص  طراح سوال : 

 242 .............................................................................................................. فاطمه پرواز  طراح سوال : 

 245 ........................................................................................................... یعتیشر رهيمن  طراح سوال : 

 246 ........................................................................................................... یقوچان حهيمل  طراح سوال : 

 249 ........................................................................................................... یاعظم اردكان  طراح سوال : 

 261 ........................................................................................................... يكوكب كودر  طراح سوال : 

 262 ............................................................................................................... يا شهیفد  طراح سوال : 

 265 ............................................................................................................. يآزاده جواد  طراح سوال : 

 266 ........................................................................................................يمرتضو نینسر  طراح سوال : 

 269 ............................................................................................................. یحسن عطف  طراح سوال : 

 271 .............................................................................................. زاده يیحی ییمحبوبه نوا  طراح سوال : 

 272 ......................................................................................................... يثمانه فتح اباد  طراح سوال : 

 275 ............................................................................................................................... یعرب پاسخنامه

 274 ............................................................................................................. يريزهرا نص  طراح سوال : 

 276 .............................................................................................................. فاطمه پرواز  طراح سوال : 

 277 ........................................................................................................... یعتیشر رهيمن  طراح سوال : 

 279 ........................................................................................................... یقوچان حهيمل  طراح سوال : 

 278 ........................................................................................................... یاعظم اردكان  طراح سوال : 

 291 ........................................................................................................... يكوكب كودر  طراح سوال : 

 291 ............................................................................................................... يا شهیفد  طراح سوال : 

 293 ............................................................................................................. يآزاده جواد  طراح سوال : 

 294 ........................................................................................................يمرتضو نینسر  طراح سوال : 

 296 ............................................................................................................. یحسن عطف  طراح سوال : 

 299 .............................................................................................. زاده يیحی ییمحبوبه نوا  طراح سوال : 

 298 ......................................................................................................... يثمانه فتح اباد  طراح سوال : 

 281 ......................................................................................................................... سواالت علوم و فنون

 282 .......................................................................................................... قیشا معصومه  طراح سوال : 

 284 .............................................................................................................. يبتول زاهد  طراح سوال : 

 289 ................................................................................................................... اسدپور  طراح سوال : 

 311 ........................................................................................................ يرود یزهرا تاج  طراح سوال : 

 313 ....................................................................................................... طلبيمينجال ابراه  طراح سوال : 

 316 .................................................................................................................. اسد پور  طراح سوال : 
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 318 ............................................................................................................. يزهرا حداد  طراح سوال : 

 312 ........................................................................................................... باقرپور ميابراه طراح سوال : 

 314 ....................................................................................................................... علوم وفنونپاسخنامه 

 316 .......................................................................................................... قیمعصومه شا  طراح سوال : 

 319 .............................................................................................................. يبتول زاهد  طراح سوال : 

 321 ................................................................................................................... اسدپور  طراح سوال : 

 321 ........................................................................................................ يرود یزهرا تاج  طراح سوال : 

 323 ....................................................................................................... طلبيمينجال ابراه  طراح سوال : 

 324 .................................................................................................................. اسد پور  طراح سوال : 

 326 ............................................................................................................. يزهرا حداد  طراح سوال : 

 329 ........................................................................................................... باقرپور ميابراه طراح سوال : 

 331 ............................................................................................................................... یسواالت فارس

 332 ..................................................................................................... یبوجخ یاتيزهرا ب  طراح سوال : 

 335 ............................................................................................................................. یپاسخنامه فارس

 334 ..................................................................................................... یبوجخ یاتيزهرا ب  طراح سوال : 

 337 ................................................................................................................................ سواالت فلسفه

 339 ........................................................................................................... یزهرا آهنگران  طراح سوال : 

 338 ........................................................................................................ یمشعوف هيمرض  طراح سوال : 

 352 ........................................................................................................ انيمعصومه زمان  طراح سوال : 

 355 .............................................................................................................. محمد نامور  طراح سوال : 

 356 ........................................................................................................... یمحمد صادق  طراح سوال : 

 359 .......................................................................................................... فاطمه شادمان  طراح سوال : 

 341 .................................................................................................................... يدیفر  طراح سوال : 

 342 ........................................................................................................ صباغ كالت یعل  طراح سوال : 

 345 ........................................................................................................ صباغ كالت یعل  طراح سوال : 

 346 ............................................................................................................... يزهرا باقر  طراح سوال : 

 349 ............................................................................................................. یه صالحيرق  طراح سوال : 

 361 .......................................................................................................... اين بيخانم نج  طراح سوال : 

 362 ................................................................................................. يشمس آباد نيام البن  طراح سوال : 

 365 ............................................................................................. زاده نياشرف حس یب یب  طراح سوال : 

 366 ............................................................................................................. ینجمه توكل  طراح سوال : 

 369 ........................................................................................................... ینياشرف حس  طراح سوال : 

 371 .............................................................................................................................. پاسخنامه فلسفه

 371 ........................................................................................................... یزهرا آهنگران  طراح سوال : 

 372 ........................................................................................................ یمشعوف هيمرض  : طراح سوال 

 374 ........................................................................................................ انيمعصومه زمان  طراح سوال : 

 376 .............................................................................................................. محمد نامور  طراح سوال : 

 377 ........................................................................................................... یمحمد صادق  طراح سوال : 

 378 .......................................................................................................... فاطمه شادمان  طراح سوال : 
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 391 .................................................................................................................... يدیفر  طراح سوال : 

 392 ........................................................................................................ صباغ كالت یعل  طراح سوال : 
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 382 ................................................................................................. يشمس آباد نيام البن  طراح سوال : 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

   عبدالرئوف نصیری طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(  24/1گزینه درست را در سؤاالت زیر مشخص كنيد: )هر مورد 

 الف( كدام گزینه درباره شيوه تاریخنگاري عصر افشار و زند صحيح نيست:

 ⃝نویسی عصر صفوي است.شيوه تاریخنگاري آنها استمرار تاریخ( 1

 ⃝نادره استميرزا مهدي استرآبادي مورخ رسمی نادر و مؤلف جهانگشاي نادري و دُرِّه ( 2

 ⃝گشا مورخ دربار زندیه استميرزا محمدصادق موسوي مؤلف تاریخ گيتی(  3

 ⃝گشا روان و به دور از تملق استنثر جهانگشاي نادري متكلف و نثر تاریخی گيتی(  5

 ب( كدام گزینه درباره ميرزا فتحعلی آخوندزاده درست است؟

 ⃝علمی تاریخنگاري سنتی پرداخت. ( او از مورخين متفكر عصر قاجاري است كه به نقد1

  ⃝(  در رساله ایراد، سبك مصنوع ادبی رضاقلی خان هدایت را در نگارش تاریخ نقد كرد2

 ⃝( مورخی بود كه معتقد به استفاده از شيوه علمی در نگارش تاریخ بود 3

 ⃝كردمیاش استفاده ( از نقد ادبی براي رواج شيوه تاریخنگاري علمی در آثار تاریخنگارانه5

5/0  

2 

 ( 24/1جاهاي خالی را با كلمات داده شده پر كنيد. دو كلمه اضافی است. )هر مورد 

 )ميرزا یوسف  خان مستشار الدوله؛ ميرزاصالح شيرازي؛ تاریخ بيداري ایرانيان؛ منتظم ناصري(

........................................... از دانشجویان اعزامی به انگلستان در تهران الف( اولين روزنامه را در ایران با عنوان كاغذ اخبار 

 منتشر كرد.

االسالم كرمانی ضمن توجه به نقش مردم، نقش طبقات اجتماعی مختلف ب( در كتاب ................................................ ناظم

 .را در انقالب مشروطيت نشان داده است

5/0  

3 

 (24/1درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص كنيد: )هر مورد 

                  ⃝الف( نادرشاه تالش كرد تا با استخدام جان التون انگليسی نيروي دریایی در دریاي مازندران و خليج فارس ایجاد كند. ص

 ⃝غ

 ⃝غ            ⃝ب( حكومت نادرشاه بر اقتدارگرایی و استبداد مطلق شاه متمركز بود. ص 

 ⃝غ           ⃝خان زند شهرهاي شيراز و بندرعباس مهمترین مراكز تجارت داخلی و خارجی بودند. ص ج( دوره كریم

 هی بودن سلطنت از بين رفت. د( در انقالب باشكوه انگلستان با پيروزي مجلس بر نهاد سلطنت، تفكر موهبت ال

 ⃝غ            ⃝ص

1 

5 

 (4/1به سؤاالت زیر كوتاه پاسخ دهيد: )هر مورد 

 شاه به تغيير اساسی منجر نشد؟الف( چرا اصالحات عصر ناصرالدین

 كردند؟ب( محاكم عُرف در نظام قضایی عصر قاجار به چه مسائلی رسيدگی می

 قاجار ایجاد شد؟ج( تكيه دولت در عصر كدام پادشاه 

 د( نخستين مدارس جدید در ایران چگونه تأسيس شدند؟ 

2 

 1 نيروهاي اجتماعی فعال در انقالب مشروطه را نام ببرید.  4

 1 ساز جنگ جهانی اول شد را بنویسيد؟دو مورد از مهمترین تحوالتی كه زمينه 6

 1 اقدامات فرهنگی رضاشاه و پيامدهاي آن را بنویسيد؟ 7

 1 چرا رضاشاه سياست گرایش به آلمان را پيش گرفت؟ 9

5/1 هاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی ژاپن و كشورهاي اروپاي غربی در سال 8  

5/1 يد؟بنویسهاي استالين، موسولينی و هيتلر در ابعاد سياسی، اقتصادي و اجتماعی  را هاي مشترک دیكتاتوريویژگی 11  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 عبدالرئوف نصيري   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 اندركار نهضت ملی شدن صنعت نفت اختالف افتاد؟هاي دستها، احزاب و گروهچرا ميان رهبران، شخصيت 11

 1 اقدامات انگلستان براي ممانعت ملی شدن نفت را بنویسيد؟ )دو مورد كافی است( 12

 1 را بررسی كنيد؟ 1331ام تير قيام سینتایج  13

 1 دو نتيجۀ مهم اقامت چند ماهۀ امام خمينی )ره( در فرانسه براي انقالب را بنویسيد. 15

 1 ها انجام شد؟هاي ایالتی و والیتی در دولت علم چه اصالحاتی در قانون انتخابات انجمنبر اساس الیحه انجمن 14

16 
مهدي بازرگان به همراه شوراي انقالب عالوه بر اداره كشور، براي استقرار نظام سياسی جدید  دولت موقت به ریاست مهندس

 چه اقداماتی انجام داد؟ )چهار مورد(
1 

 1 هاي دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی ایران را بنویسيد.ها و تالشمهمترین توطئه 17

 1 جنگ چه آثار و نتایجی به همراه داشت؟رهبري حضرت امام خمينی )ره( در زمان  19

18 
بس ميان ایران و عراق شوراي امنيت سازمان ملل را پذیرفتند و آتش 489در چه شرایطی حضرت امام خمينی )ره( قطعنامه 

 بعثی برقرار شد؟ آن شرایط را تبيين كنيد.
1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3تاریخ سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب درستکار احمدی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

1 

 در عبارات زیر موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد.

 اساس كار تاریخ نگارس سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح حال فتوحات آنان بود. -

 اولين روزنامه ایران را امير كبير در تهران منتشر كرد. -

 ميالدي ،كشور عثمانی به مرد بيمار اروپا لقب گرفت. 18از قرن  -

 و فصل دعواهاي خانوادگی ، از وظایف محاكم عرف در عصر قاجار بود. حل -

1 

2 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.

 كردند. یمالكان كار م یاراض ي،اغلب رو نيزم یب انیي..................... روستاديتول وهيدر ش -

 شود كه به .........................شهرت دارد. یآغاز م گانگانياز غارت كشور ما به دست ب ینیدوره نو يآغاز سلطنت پهلو -

 و فرمانده كل قوا منسوب شد. رانیا یاسالم يجمهور سیير ني)ره(......................به عنوان نخستینيبه فرمان امام خم -

5/1  

3 

 سواالت چهار گزینه اي

 است. یكارت پستال يكدام مورد جزء بناهاالف(

  (5            ها يخانه بروجرد (3       شمس العماره       (2كاخ گلستان             (1

 باشد؟ یدوم م یازرهبران جهان در دوران جنگ جهان كیلقب كدام "دوچه"ب(

 ینيولموس (5                              نيلن (3                          تلريه (2                   نياستال (1

 ؟آغاز شد  یچه كس يریدر زمان نخست ور 1351در سال   یه اصالحات ارضمبرنا نينخست پ(

 اساهلل علم(5                   دایعباس هو(3               اعالء نيحس (2               ینيام یعل (1

 دفاع مقدس آزاد شد؟ اتيكدام عمل انیخرمشهر در جرت(

 4 يكربال (5                      9والفجر  (3           المقدس    تيب (2                نيفتح المب(1

2 

5 

  هریك از تعاریف)ستون اول(به كدام یك از مفاهيم)ستون دوم(اشاره دارد.یك مورد اضافی است.

 شاه یمحمد عل -1 است رازياو در ش یالف:باغ دلگشا از اقدامات عمران

 شاه نیالدمظفر -2 .دیتوتون و تنباكو به انگلستان واگذار گرد ازياو ،امت یپادشاهت:در دوران 

 خان زند میكر -3 .فرمان مشروطه توسط او صادر شد 1394مرداد 15ب:در 

 شاه نیالدناصر -5 .را به توپ بست یمل يپ: به بهانه سوء قصد به جان خود،مجلس شورا

 خان زند یلطفعل -4 

1 

4 

 كوتاهپاسخ 

 ،مستقل از حكومت بودند؟ یعصر قاجار از نظر مال ونيچرا روحان الف:

 به دنبال داشت؟ يا جهيم( چه نت1819م.1815اول ) یبه جنگ جهان كایورود ارتش  تازه نفس امر ب:

 شد؟ يریرضا خان در دوره نخست وز تيمحبوب شیموجب افزا یچه عاملپ:

 بود؟ ییدوم برعهده چه كشورها یبلوک شرق و بلوک غرب پس از جنگ جهان يرهبر ت:

 را مطرح كرد؟ یاسيباز س يمسئله فضا  1346در سال  يچرا حكومت پهلو ث:

5/2  

 1 دشت مغان چه بود؟)دو مورد( يسلطنت در شورا رشیپذ يشروط نادر برا 6

 1 در انقالب مشروطه داشتند؟ یزنان چه نقش 7

 1 چه بود؟ رانیارتش منظم در ا جادیها و رضا شاه از ا یسيهدف انگل 9

 1 چگونه بود؟ ید روابط خارجعاز نظر ب، یدر فاصله دو جنگ جهان تلريعملكرد ه 8
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3تاریخ سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب درستكار احمدي طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 را اشغال كردند؟ رانی،ا1321 وریو انگلستان در سوم شهر يشورو يروهايچرا ن 11
 1 .ديكن سهیرا مقا رانیمعاصر ا خیدر تار "موازنه مثبت"استيو س "یموازنه منف"استيس 11

 1 .ديسیرا بنو رانیشدن صنعت نفت ا یاز مل يريدو اقدام انگلستان به منظور جلوگ  12

 1 از مقام خود استعفا داد؟ 1331ماه  ريچرا مصدق در ت  13

 1 د؟يسیخرداد را بنو 14 اميق جیدو مورد از نتا 15

5/1 )سه مورد(د؟يرا ذكر كن رانیا یاسالم يجمهور هي،علیدشمنان خارج يتالش ها و توطئه ها نیمهم تر  14  

5/1 .ديسیدر هشت سال دفاع مقدس را بنو رانیمات زنان ادخ نیسه مورد از مهم تر  16  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  درس: سؤاالت امتحان نهایی

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مقرب زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

1 

 نمره( 1/24جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد: )هر مورد 

 الف( بی توجهی به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگی هاي برجسته تاریخ نگاري سنتی است.

 ب( در جنگ جهانی اول، راه آهن سراسري به مهمترین عامل ارتباطی نيروهاي متفقين مبدل شد.

 سال به قدرت صنعتی و اقتصادي بزرگی در جهان تبدیل شد. 21اتمام جنگ جهانی دوم، آلمان غربی در كمتر از پ( بعد از 

55/0  

2 

 كداميك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟) در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است.( 

 

 الف( تاریخ بيداري ایرانيان )            (

 التواریخ  )            ( ب( صدر

 پ( حقایق االخبار ناصري )            (

 

 اعتمادالسلطنه (1

 ( محمدجعفر خورموجی2

 ( ميرزاقلی هدایت3

 ( ناظم االسالم كرمانی5

  ( خاوري شيرازي                4

55/0  

3 

 نمره(  1/24در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد: )هر مورد 

 مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به ...............................گذاشته شد.الف( 

ب( فعاليت انگليسی ها براي یافتن منابع نفت در مناطق مختلف ایران، با فوران كردن نخستين حلقه چاه در منطقه 

 ...................... به نتيجه رسيد.

 در زمان نخست وزیري علی امينی آغاز شد. 1351پ( نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی با عنوان ..................... در سال 

55/0  

5 

 نمره(  1/24گزینه مناسب را انتخاب كنيد: )هر مورد 

 الف( اسكان اجباري عشایر توسط رضاخان با چه هدفی صورت گرفت ؟

 ( توسعه شهرنشينی2                                ( نبود راه هاي ارتباطی 1

 ( قدرت نمایی رضاخان5( مهار نيروهاي رزمی عشایر                          3

 ب( پس از استعفاي دكتر مصدق در دوره اول نخست وزیري، شاه چه كسی را مأمور تشكيل كابينه كرد؟

 ( احمد قوام5( حسنعلی منصور           3( علی امينی            2( رزم آرا          1

 پ(سازمان چریكهاي فدایی خلق با الهام از چه طرز تفكري به مبارزه هاي مسلحانه روي آوردند؟

 ( كاپيتاليستی5( فاشيستی                3( ماركسيستی            2( نازیستی                   1

55/0  

4 

 جدول زیر را تكميل كنيد. 

 موضوع قرارداد نام كشور قراردادنام 

 جدایی خوارزم و ماوراء النهر  آخال

  انگلستان پاریس

 واگذاري حق مصونيت قضایی)كاپيتوالسيون( روسيه 

  ضميمه كردن مناطقی از سيستان و بلوچستان به خاک هندوستان انگلستان 

1 

6 

 ترتيب پادشاهان قاجار را بر روي خط زمان زیر كامل كنيد.

 

 

 
آقا محمد  1

 خان

محمد  

 شاه

 محمدعلی شاه  



 

23 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مقرب زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

  نمره(  1/4به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:)هر مورد 

 الف( مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه منظوري تشكيل شد؟

 بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟براي نخستين  489ب( در قطعنامه 

 پ( اولين مرحله فعاليت سياسی امام خمينی )ره( در جایگاه مرجعيت شيعه چه بود؟

 ت( رضاشاه به چه نامی به یك شكل كردن لباس و برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد؟

2 

9 

  براساس متن زیر به سؤاالت پاسخ دهيد. 

پس از پایان جنگ جهانی دوم دو بلوک شرق )كمونيسم( و غرب )كاپيتاليسم( بار دیگر در برابر هم قرار گرفتند. آنها این بار 

بدون درگيري نظامی دسته بندي جدیدي را به وجود آوردند كه مهمترین ویژگی آن، رقابت هاي نظامی و هسته اي بود.در این 

هيچ یك از بلوک بندي هاي نظامی شرق و غرب را نپذیرفتند و به جنبش غير متعهد  ميان كشورهایی نيز بودند كه عضویت

معروف شدند.هدف كشورهاي غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطه استعماري در جهان بود.پایه گذاران این جنبش جمال 

 زیر هند بودند.نخستين تالشعبدالناصر رئيس جمهور مصر، احمد سوكارنو رئيس جمهور اندونزي و جواهر لعل نهرو نخست و

م. اولين 1861م. در كنفرانس باندونگ در اندونزي انجام شد. سال 1844براي ایجاد همگرایی در ميان این كشورها در سال 

اجالس سران عدم تعهد با حضور مارشال تيتو رهبر یوگسالوي و قوام نكرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو و 

 نو در شهر بلگراد در یوگسالوي برگزار شد و این سازمان موجودیت خود را اعالم كرد.احمد سوكار

 الف( هدف از تأسيس جنبش غيرمتعهدها چه بود؟

 ب( پایه گذاران جنبش غيرمتعهدها چه كسانی بودند؟

1 

8 
 سؤاالت تشریحی

 كشور ایتاليا در سالهاي پس از جنگ جهانی اول با چه مشكالتی مواجه شد؟  
55/0  

55/0 چه عواملی سبب شد روسها پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز كنند؟  11  

 1 اجتماعی انقالب صنعتی را بنویسيد.  -دو پدیده اقتصادي 11

 1 تجاري شدن كشاورزي ایران در عصر قاجار چه نتایجی بدنبال داشت؟  12

 1 در پيمان صلح ورساي در مورد آلمان چه تصميماتی اتخاذ گردید؟  13

15 
چرا همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسی ها تصميم گرفتند كشور آلمان را تقویت كنند و در این زمينه چه اقداماتی 

 انجام دادند؟ 
1 

 1 گلشائيان چه بود؟  -علل مهم مخالفت نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی گس 14

 1 تفاوت توافق نامه وین با كاپيتوالسيون در چيست؟  16

5/1 انگليسی ها براي جلوگيري از تصویب و اجراي قانون ملی شدن نفت به چه اقداماتی دست زدند؟ذكر سه مورد كافيست.  17  

19 

  نهادهاي زیر كه پس از پيروزي انقالب در ایران تشكيل شدند، چه وظایفی را برعهده داشتند؟هركدام از 

 الف( سپاه پاسداران               

 ب( نهضت سوادآموزي           

 پ( جهاد سازندگی

5/1  

5/1 .مهمترین انگيزه و اهداف صدام از حمله نظامی به ایران را بنویسيد 18  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا گنجعلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد. جمله

 الف( جامعه ایلی و عشایري در دوره قاجار از وضعيت بهتري نسبت به روستائيان برخوردار بود.

 نگاري بود.هاي روزنامهب( یكی از دستاوردهاي انقالب مشروطه كه خيلی زود به بار نشست، توسعه فعاليت

 ترین عامل ارتباطی منفقين مبدل شد.آهن سراسري ایران به مهمج( در جنگ جهانی اول، راه

د( انور سادات رئيس جمهور مصر، نخستين رئيس یك كشور عرب و مسلمان بود كه با وساطت آمریكا با اسرائيل پيمان صلح 

 امضا كرد.

1 

2 

 ستون سمت چپ دو مورد اضافی است(گزینه صحيح را از ستون سمت چپ انتخاب نمایيد. )در 

 تاریخ بيداري ایرانيان -1 بار واقعيت قتل اميركبير بازتاب شده است؟الف( در این كتاب نخستين

 صدرالتواریخ -2 نویسی است؟ب( نویسنده این كتاب از پيشگامان انتقاد به تملق و تكلف

 االخبار ناصريحقایق -3 يرد؟گزندیه را دربرمیج( این كتاب با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق، تاریخ 

هاي گوناگون حيات انسان در این نگاري یعنی توجه به جنبهد( بينش جدید تاریخ

 كتاب پدیدار شده است؟

 تاریخ ذوالقرنين -5

 رساله ایراد -4

  گشاتاریخ گيتی -6

1 

3 

  صحيح است(اي زیر پاسخ دهيد؟ )فقط یك گزینه به سواالت چهارگزینه

 خارجی دایر شد؟ گذارانهاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایهالف( در دوره قاجار در كدام شهرها، كارگاه

 اصفهان و كاشان -5                تبریز و شيراز -3                  تهران و آذربایجان -2             اراک و تبریز -1

 هاي اقتصادي را تشدید كرد؟نادرشاه، نابسامانیب( چه عاملی در دوره 

 هاي سنگينماليات -5          نبود مشاوران آگاه -3                   هاي خارجیجنگ -2        هاي داخلیجنگ -1 

دام م اقسازي زمينه انتقال قدرت براي خود و رسيدن به سلطنت، دست به كداوزیري، براي آمادهج( رضاخان در دوره نخست

 زد؟

 خواستار نظام جمهوري شد -2 ارتش منظم تشكيل داد -1 

 احمدشاه را به سفر به اروپا تشویق كرد. -5 شيخ خزعل را سركوب كرد -3 

 د( اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در كدام عمليات و در چه تاریخی رقم خورد؟ 

 1361 خرداد 3بيت المقدس ـ  -2 1361خرداد  3المبين ـ فتح -1 

 1361آبان  5ـ  9والفجر  -5  1361آبان  5مرصاد ـ  -3 

1 

5 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.

 ترین آثار در تایيد و وجوب مشروطه توسط ................. به رشته تحریر درآمد.الف( یكی از شاخص

گيري شكل سازها و جوامع اروپایی زمينه.................... در بسياري از سرزمينم. دو جریان فكري ............... و  18ب( در سده 

 كشورهاي جدید شد.

 شد.هاي نامنظم به فرماندهی ................. اداره میج( نيروهاي ستاد جنگ

1 

4 

 نمره( 1هاي كوتاه دهيد. )هر سوال نيم نمره و قسمت ز زیر پاسخ به سواالت

 ميرزاحسن رشدیه از برپایی مراكز جدید آموزشی چه بود؟الف( هدف 

 ب( پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل با چه هدفی شكل گرفت؟

 ج( وجه اشتراک حكومت نازي آلمان و فاشيست ایتاليا چه بود؟

 دست به چه اقدامی زد؟ 47گيري سریع انقالب اسالمی در كشور، حكومت آموزگار در مرداد د( با اوج

 هدف اصلی رضاشاه از اسكان اجباري عشایر چه بود؟هـ( 

 «نظر شما چرا محمدعلی شاه، سفارت روسيه را براي پناهنده شدن انتخاب كرد؟به»و( فكر كنيد پاسخ دهيد: 

4 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا گنجعلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

انگلستان عليه نهضت ملی شدن نفت را بخوانيد و نظر خود ز( تحليل و قضاوت؛ تحليل یكی از مورخان درباره اتحاد آمریكا و 

 را درباره آن بيان كنيد:

ها بر نفت احتماالً پيامدهاي دراز مدت ویرانگري به همراه داشت. این امر از نظر واشنگتن و همچنين لندن، كنترل ایرانی»

بخش مكامالً در اختيار ایران قرار دهد. ممكن بود الهاصرفاً یك ضربه مستقيم به منافع بریتانيا نبود. ممكن بود كنترل نفت را 

طوري كه آنان نيــز از این رویه پيروي كنند و در نتيجه كنترل بازار ویژه اندونزي، و نزوئال و عراق شود؛ بهدیگر كشورها به

هاي آمریكا تقوه براي شركهاي نفت غربی به كشورهاي توليدكننده منتقل شود. همچنين، تهدید بالالمللی نفت از شركتبين

 « و سایر كشورهاي غربی و طبعاً دولت آمریكا و بریتانيا بود.

 (219)آبراهاميان، تاریخ ایران مدرن، ص 

 ........................................................................تحليل شما؛ ...................................... 

                             ............................................................................................................... 

 

6 
 سواالت زیر پاسخ دهيد:                                 سواالت تشریحی 

 كنيد؟ترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان را ذكر بزرگ
55/0  

55/0 اساس برنامه صنعتی استالين بر چه چيزهایی استوار بود؟ 7  
 1 چرا محبوبيت رضا خان در نگاه مردم افزایش یافت؟ 9
 1 هاي نظامی بين ایران وعثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار چه بود؟علت تنش 8

 1 هایی بود؟ )به دو مورد اشاره كنيد(ویژگیاي داراي چه دوران ریاست جمهوري آیت اهلل خامنه 11
5/1 آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را مورد بررسی و تحليل قرار دهيد؟ 11  
5/1 را فهرست كنيد؟ 1352خرداد  14سه مورد از نتایج قيام  12  
5/1 اي شد؟چرا پس از فتح خرمشهر جنگ وارد مرحله تازه 13  

15 
و پس از آن  1331تير  31نفت )متشكل از نيروهاي ملی، مذهبی و سياسی( پيش از قيام عملكرد نهضت ملی شدن صنعت 

 چگونه بود؟ آن را مقایسه و بررسی كنيد؟
2 

14 

 با توجه به توضيحات زیر، نام نهادهاي انقالبی و مراكز مورد نظر را بنویسيد.

 حمایت از محرومان و مستضعفان تشكيل شد؟الف( این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی به منظور 

ب( این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی، وظيفه حفظ نظم و امنيت و دستگيري سران جنایتكار رژیم  پهلوي را 

 داشت.

 ج( این مراكز، پس از پيروزي انقالب اسالمی براي رسيدگی به پرونده مقامات و مأموران رژیم سابق تشكيل شد؟

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حمیدرضا ولی زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.

شاهان قاجار از طریق برقراري پيوند ازدواج با خاندان هاي زمين دار ، بزرگان محلی و مقام هاي بلند پایه ي حكومتی  -الف

  خود بودند.به دنبال گسترش نفوذ و استحكام سلطنت 

اختالف و دشمنی ميان هندوها و مسلمانان ، سوء مدیریت و ضعف شاهان و ورود استعمارگران به این سرزمين از عوامل  -ب

  م بود. 19اصلی ضعف و انحطاط امپراطوري عثمانی در قرن 

اعت تمام ضربه مهلكی نيروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی از نخستين ماه هاي جنگ وارد عمل شد و با رشادت و شج -ج

  بر رژیم صدام وارد آورد.

 

55/0  

2 

 كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است .) در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است(

 ژاپن-1 در این كشور با اختراع و تكميل ماشين بخار انقالب صنعتی آغاز شد. -الف

 روسيه -2 م مرد بيمار اروپا لقب گرفت.  18این كشور در قرن   -ب

 انگلستان -3 م  انقالب ميجی شكل گرفت. 18در این كشور در در نيمه ي قرن  -ج

 عثمانی -5 

  آمریكا -4

55/0  

3 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.

  گسترش یافت كه به .................... معروف بود.در دوره ي زندیه نوعی از بناها با كاربرد تفریحی  -الف

دریا دالن نيروي دریایی ارتش نيز در نخستين ماه هاي جنگ ، با پشتيبانی نيروي هوایی در عمليات موسوم به   -ب

  ................... با رشادت تمام ، اسكله هاي عراق را منهدم و نيروي دریایی صدام را نابود كردند.

پایان گرفتن جنگ جهانی دوم ، در هندوستان حزب كنگره ملی به رهبري ..................... استقالل كامل این كشور را از با  -ج

  انگلستان خواستار شدند.

55/0  

5 

 گزینه هاي مناسب را انتخاب كنيد.

  خانه هاي آن دوره می با شد. در تشكيالت اداري دوره قاجار این اداره از پر سابقه ترین و گسترده ترین وزارت -الف

 امورخارجه -5    عدليه                        -3        جنگ                                -2           ماليه                     -1   

 

 استعمار نوكه به  همزمان با كدام حكومت در ایران ، دوره ي نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود -ب

  شهرت دارد.

 جمهوري اسالمی -5         پهلوي                  -3       قاجاریه                              -2          زندیه                    -1   

 

 ش كه بود؟ 1288چهره ي سياسی كودتاي سوم اسفند  -ج

 سيد حسن تقی زاده -5      رضاخان                  -3      يد ضياء الدین طباطبایی   س -2       آیرون ساید              -1   

 

55/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حميدرضا ولی زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.

 ؟رضا شاه با نام تجدد و مبارزه با كهنه پرستی به چه اقدامی دست زد -الف 

 جهانی دوم ، معادله جنگ جهانی چگونه به زیان ایران به هم خورد؟در جنگ   -ب 

 براي نخستين بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شد؟ 489در قطعنامه  -ج

 « در جنگ هاي ایران و روسيه در دوره ي قاجار ، چرا ایران از نظر نظامی شكست خورد؟» فكر كنيد و پاسخ دهيد:  -د

بحران اقتصادي تنها منحصر به آمریكا نبود . در اروپا بسياري از كشورها بویژه آلمان بر وام  »بررسی شواهد و مدارک :  –ه 

م  به بعد متكی بودند دچار ركود و كساد اقتصادي شدند.در انگلستان ورشكستگی بورس 1821هاي آمریكا در سال هاي 

نخست وزیر بود.آثار  رمزي مك دونالدوست كه حزب كارگر در انگليس زمامدار و آمریكا و كساد جهانی هنگامی به وقوع پي

كساد در انگلستان خيلی زود محسوس شد. بحران اقتصادي دیرتر از سایر كشورهاي صنعتی به فرانسه رسيد. علت این امر 

ی.محمود ) حكيم «زن برقرار بود.دستگاه اقتصادي فرانسه بيشتر از سایر كشورها ميان صنعت و كشاورزي توادر آن بود كه 

 (  246. نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحران هاي عصر ما.ص 1367.

 بر اساس متن فوق به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 چرا بسياري از كشور هاي اروپایی دچار كساد و بحران اقتصادي  شدند؟ در نيمه اول قرن بيستم  -1

 م شد . چرا؟ 1821اقتصادي كدام كشور دیرتر دچار بحران  -2

3 

6 
 سواالت تشریحی

 در بين گونه هاي تاریخی ، سفر نامه ها و خاطرات چه وجوه مشتركی از نظر ارائه اطالعات تاریخی با هم دارند؟
1 

 1 در زمان مظفرالدین شاه كشت كدام محصول كشاورزي ، و براي چه منظوري تشویق می شد؟ 7

 1  نقش موثر و فعالی در انقالب مشروطه داشتند؟كدام قشر ها و گروه ها  9

 1 ) ذكر دومورد كافی است (   آثار و نتایج جنگ جهانی اول براي كشور ایران چه بود؟ 8

 1 چه عواملی موجب افزایش محبوبيت رضاخان قبل از رسيدن به پادشاهی شد؟ 11

 1 عواملی توانست پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف كند؟در جنگ جهانی دوم ، ارتش روسيه با بهره گيري از چه  11

 1  ش ، حاصل طراحی كدام كشورها بود و در نتيجه آن كدام دولت در ایران سرنگون شد؟ 1332مرداد  29طراحی كودتاي  12

 1 اسالمی چگونه بود؟نقش سازمان مجاهدین خلق از نظر رویكرد عقيدتی و اقدامات عملی ، قبل و پس از پيروزي انقالب  13

 1 دو مورد از مهم ترین خدمات زنان را در هشت سال دفاع مقدس بنویسيد؟ 15

5/1 حكومت پهلوي ) محمدرضا شاه ( براي تقویت و تحكيم پایه هاي اقتدار خود به كدام اقدامات نمایشی دست زد؟ 14  

5/1 ش چه توطئه اي را طراحی كردند و قصد انجام چه كاري را داشتند؟  1348در تير « سازمان نقاب»اعضاي  16  

17 
باهم مقایسه ؟ ش( چه مواضعی داشتند 1326نمایندگان مجلس شوراي ملی در ارتباط با امتياز نفت شمال و نفت جنوب )مهر

  كنيد.
2 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیما زاهدی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره نامه دارد(سوًاالت )پاسخ  ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

 از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی توجه به  سنجش ونقد منابع است. -الف

در دوره سلطنت ناصرالدین شاه  با ورود محصوالت جدید كشاورزي  از اروپا به ایران  تحولی عظيم  در تغذیه ایرانيان  -ب

 ایجاد شد.

فعاليت سياسی و مبارزه امام خمينی )ره( با اعتراض به  تصویب  نامه انتخابات انجمن هاي ایاالتی و والیتی  اولين مرحله -ج

 اغاز شد.

55/0  

2 

 كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟)در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است(

 فتحعلی خان آخوند زاده  -1 .را بازتاب داد نخستين كسی كه واقعيت قتل امير كبير -الف

 محمد جعفر خورحوجی -2 .او معتقد بود كه مورخان جدید اروپایی به حكمت تاریخی دست یافته اند -ب

 ميرزا آقاخان كرمانی -3                               .یكی از شاخص ترین آثار رادر تایيد مشروطه نوشت-ج

 ميرزا ي نائينی -5 

  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه-4

55/0  

3 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب را بنویسيد.

 اولين روزنامه ي ایران را ميرزا صالح شيرازي باعنوان ...........................در تهران منتشر كرد. -الف

 ..........................را جانشين شریف امامی كردشاه پس از سركوب تظاهرات دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران  -ب

  علی امينی آغاز شد. ( در زمان نخست وزیري1351در سال )   ..نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی  شاه با عنوان ........-ج

55/0  

5 

 : ديرا انتخاب كن مناسب هاي  نهیگز

 كشور ،صدمه شدیدي به صنایع ایران در دوران قاجار وارد كرد؟كاالهاي اروپایی به ویژه محصوالت صنعتی كدام -الف

 روسيه-5انگليس                     -3آلمان                      -2فرانسه                              -1

 بعد از پيروزي  كودتاي سياه چه كسی به نخست وزیري رسيد؟ -ب

 مشيرالدوله-5قوام السلطنه              -3              رضاخان -2سيد ضياءالدین طباطبایی     -1

 رضاخان در دوره نخست وزیري براي  زمبنه سازي  انتقال قدرت براي خود در كشور به كدام اقدام دست زد؟ -ج

      .شيخ خزعل را سركوبی كرد -2                                   .  ارتش منظمی تشكيل داد-1

 احمد شاه را به سفر اروپا تشویق كرد. -5                      .نظام جمهوري دركشورشدخواستار  -3

55/0  

4 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 راه پيشرفت و توسعه كشور چيست؟  رضاخان تصور می كرد كه مهمترین-الف

 هيئت هاي موتلفه اسالمی چه اموري را محور كار خود قرار دادند؟ -ب

 بيشترین حضور مردمی در هشت سال دفاع مقدس در قالب چه نيروهایی بود؟   -ج

 استعفا داد؟    1331چرا مصدق در تير  -د

با چهل 111بررسی شواهد و مدارک:زمانی كه به تأدیب جهال و رفع اغتشاش والیت،مركب همایون شاهنشاه)محمدشاه(-ه

دید...ميرغصبان خون اشرار ریخته...آحاد ناس به عراده توپ و چهل هزار قشون...تشریف فرماي اصفهاان گر

ذكر))وانفسا((گرفتار،فردي از افراد را یاراي گفتار نبود.عاقبت تدبير شفاعت به دست تقليد این جماعت بود كه روزي جهت 

فيان و وتفریح شاهنشاه مبرور بقال بازي و اسباب خوانچه به حضور بردند...بی عدالتی هاي...مستحفظين و محصلين و مست

مباشران تمام ظاهر كردند،همان روز از خاصيت این حكمت عملی،موكلين ممنوع،متهمين معاف،بقایا بخشيده شدند)تحویل 

 (.97دار اصفهانی،جغرافياي اصفهان،ص

 ؟هنرمندان پيام مظلومان و ستم ماموران حكومت را چگونه به گوش محمد شاه رساندند-1

3 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سيما زاهدي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

6 
 سواالت تشریحی

  ه( در طول دوران تبعيد چه بود؟  فعاليت هاي سياسی امام خمينی)ر
55/0  

55/0 م  به اختالفات خود در كدام مناطق پایان دادند؟   1817انگلستان و روسيه  درمعاهده   7  

 1 مهمترین مسائل و مشكالت جهان در فاصله  دوجنگ جهانی را بنویسيد 9

 1 دالیل ضعف  امپراطوري عثمانی هم زمان با روي كار آمدن حكومت افشاریه چه بود؟   8

   1 چرا شاهان قاجار قادر به اعمال قدرت استبدادي خود نبودند؟ذكر یك مورد كافی است. 11

   1 زمينه ها وعلل فكري وفرهنگی انقالب  مشروطه را فقط نام ببرید. 11

 1 گرایش به آلمان را در پيش گرفت؟چرا رضا شاه سياست   12

 1 چه بود؟     1349ابان  13علت تسخير سفارت آمریكا توسط دانشجویان در  13

 1 چرا امام خمينی )ره(  بنی صدر را از فرماندهی كل قوا بركنار كرد؟    15

5/1 مهمترین انگيزه ها و اهداف صدام از شروع جنگ عليه ایران را بنویسيد. 14  

 2 تحوالت شرق آسيا را بعد از جنگ جهانی دوم ارزیابی كنيد. 16

17 
 31نقش اتحاد ویكپارچگی  سران نهضت  ملی شدن صنعت نفت  را در پيروزي و شكست نهضت   در قبل وبعداز قيام 

 تيربررسی كنيد.
2 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اصغر عسکری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.جمله هاي 

 تاریخ نگاري سنتی ادامه وقایع نگاري ها و مجلس نویسی هاي دوره صفوي و پيش از آن محسوب می شود. -الف

 در زمان ناصرالدین شاه براي مقابله با قحطی، كشاورزان به كشت سيب زمينی تشویق می شدند. -ب 

 ره استبداد صغير آغاز شد.پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملی، دو -ج 

55./  

2 

 در سواالت چهار گزینه اي زیر گزینه صحيح را انتخاب نمایيد..

 الف ـ بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان چه بود؟

 منشأ الهی سلطنت برقرار و مجلس قدرتش را از دست داد.     -1

 حكومت طوالنی ملكه ویكتوریا سرنگون شد.  -2

 نظام جمهوري برقرار و مجلس پيروز شد.      -3

 منشأ الهی سلنت نفی و مجلس منشأ قدرت و اختيارات پادشاه شد.   -5

 ب ـ موسس حوزه فلسفی تهران چه كسی بود؟ 

 ـ ميرزا حسن رشدیه5        ـ مالعلی نوري           3      ـ حاج مالهادي سبزواري  2              ـ مالعبداهلل زنوزي     1

 م كدام مورد است؟ 18ج ـ از جمله  مهمترین تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن 

 ـ ظهور قدرت هاي جدید5  ـ زوال اندیشه ملی گرایی  3      ـ ركود صنعتی و اقتصادي2ـ كاهش رقابت هاي استعماري  1

55./  

3 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.

 الف ـ در دوره زند نوعی از بناها با كاربرد تفریحی گسترش یافت كه  به ..................................... معروف بود.

 م ............................................................ موجب توجه بيشتر انگليسی ها به ایران شد.19ب ـ در سده 

همزمان با آن دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود به ج ـ آغاز سلطنت پهلوي كه 

 شهرت دارد . ...................................

55./  

5 

 در مورد اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.

 الف( استبداد صغير:

 ب( بلشویك ها :

1 

4 

 پاسخنامه بنویسيد.پاسخ مناسب را از جدول مقابل انتخاب كرده و در 

 الف از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویسی در دوره قاجار است.  1 محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

 ب او نخستين كسی است كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است. 2 ميرزا محمد ناظم االسالم كرمانی

كه مورخ نبود، تاریخ نویسی سنتی را به از متفكران دوره قاجار، با این  3 خاوري شيرازي

 شيوه سنتی نقد كرد.

 ج

   5 ميرزا محمد صادق موسوي 

  4 ميرزا فتحعلی آخوند زاده
 

55./  

6 

 به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.

 الف ـ اساس كار تاریخ نگاري سنتی چه بود؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب ـ چرا ناپلئون توان رویارویی نظامی مستقيم با انگلستان را نداشت؟                                                             

 ج ـ قيام مردم الجزایر به فرماندهی چه كسی و در مقابل كدام كشور استعمارگر روي داد؟

 د ـ با تفكر پاسخ دهيد كه: اسكان اجباري عشایر توسط رضاشاه چه پيامدهایی داشت؟ 

 بررسی شواهد و مدارک: -هـ 

3 



 

31 

 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اصغر عسكري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 

 متن زیر را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.

 با عنوان: كندي، طرفدار انقالب 1351خرداد  6مورخ پيام كندي رئيس جمهور، به كنگره آمریكا به نقل از روزنامه اطالعات 

 دموكراتيك

از ب پيمان هاي نظامی نمی تواند به كشورهایی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنها» ...  

 این امر خاصه در مورد كرده كمك نماید. آمریكا نمی تواند به مشكالت كشورهاي كم رشد فقط از نظر نظامی توجه كند.

 كشورهاي كم توسعه كه به ميدان بزرگ مبارزه تبدیل شده اند، صادق است. ما می خواهيم در این كشورها اميدواري پدید آید.

 پيمان هاي نظامی نمی توانند به مللی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي مشوق قيام و رخنه و خرابكاري}در آنها{

كنند. ماهرانه ترین مبارزات ضد پارتيزانی نمی تواند در نقاطی كه مردم محلی كامال گرفتار بينوایی هستند و به است، كمك 

، 1)روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ج« جهت از پيشرفت خرابكارنگرانی ندارند، با موفقيت روبه رو گردد. این

 (.121ص 

 رها و پيشبرد اهداف خود از چه روش هایی استفاده می كرد؟ )دو مورد(آمریكا براي نفوذ در دیگر كشو -1

 به نظر شما اهداف آمریكا از اجراي برنامه هاي اصالحی در دیگر كشورها چه بود؟ -2

 

/.5 رضا شاه پس از رسيدن به سلطنت، در زمينه هاي داخلی و خارجی به چه اقداماتی دست زد ؟) دو مورد(         7  

/.55 امتياز ذكر شود.(   3روسيه در رقابت با انگلستان كدام امتيازات اقتصادي و سياسی را در دوره قاجار از ایران گرفت؟ ) 9  

/.55     دولت انگلستان به منظور تغيير حكومت قاجار در ایران، چه اقدامی انجام داد؟                                                       8  

 1 تسلط نظاميان بر ژاپن در فاصله دو جنگ جهانی چه پيامدهایی به همراه داشت؟        11

 1 جنگ سرد ميان كدام كشورها آغاز شد؟ 11

 1 چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی كشورهاي اروپاي غربی در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟ 12

 1 چه عواملی تأثير بسزایی بر خيزش ملت ایران براي استيفاي حقوق ملی خود در جریان ملی شدن صنعت نفت داشت؟  13

 1 گلشائيان( چه بود؟  -علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی )گس 15

 1 هدف از نخست وزیري دكتر مصدق چه بود؟ 14

 1 تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی اعتراض فرمودند؟چرا امام خمينی )ره( در جایگاه مرجعيت شيعه به  16

 1 علت تسخير سفارت آمریكا را به نقل از دانشجویان پيرو خط امام )ره( بنویسيد. 17

 1 مأموریت نيروهاي ویژه آمریكا در طبس چه بود؟  19

 1 كردند؟م( قرارداد الجزایر را امضاء 1874ش )1343چرا ایران و عراق در سال  18

 1 مهم ترین خدمات زنان  ایرانی در طول هشت سال دفاع مقدس را ذكر كنيد. )دو مورد(  21
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محبوبه منظوری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 صحيح و غلط بودن عبارت هاي زیر را مشخص نمایيد:

 صحيح           غلط        الف(شمس العماره تركيبی از سبك معماري ایرانی و اروپایی هست .                                       

                                                              ب( حمله نظامی امریكا به طبس با موفقيت نيروهاي آمریكایی صورت گرفت.                                    صحيح          غلط       

 پ(مخالفت امام خمينی با رژیم شاه پس از ماجراي كاپيتوالسيون باعث  دستگيري وتبعيد امام به تركيه شد.   

 صحيح           غلط                                                                                                                                                      

 صحيح           غلط                       ت( انقالب صنعتی از كشور آمریكا آغاز شد.                                                             

1 

2 

 نموده و شماره آن را در جدول سمت راست بنویسيد.موارد مرتبط را از جدول سمت چپ انتخاب 

 

 الف( رهبر مباررزات استقالل طلبانه مردم هند عليه استعمار انگلستان بود.)......................(

 ب(رهبر و فرمانده نيروهاي آزادیخواه الجزایر).......................(

 )........................(پ( رهبر بلشویك هاي روسيه 

 ت(رهبر ملی گرایان ایتاليا  ).......................(

 

 

 (امير عبد القادر1

 ( كاوور2

 ( موسولينی3

 ( گاندي5

  (لنين4

1 

3 

 به سئواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ دهيد.

 كدام شهرها مرتكب جنایت شدند؟كدام مورد موجب بركناري شوستر و اخراج وي از ایران شد و نظاميان روس در -1

 تبریز و اصفهان -ب( افزایش قدرت سران ایالت    مشهد و تبریز            -الف(  افزایش قدرت سران ایالت

 تبریز و اصفهان  –مشهد و تبریز               د ( دخالت و تهدید نطامی روسيه  –ج(دخالت و تهدید نظامی روسيه 

 جهانی دوم تسليم شد و جنگ پایان یافت؟چگونه ژاپن در جنگ -2

 الف( با تصرف ساحل نرماندي                                           ب( با شكست آلمان در شوروي                       

 شيما و ناگاساكی   ج( با تسليم هيتلر                                                             د ( با بمباران اتمی هيرو

 كدام گزینه بيانگر اندیشه سياسی مونتسكيو است؟-3

 ب(دفاع از حقوق بشر و تفكيك قواي سياسی   الف( اطاعت انسان از عقل                                                       

 د (تشكيل حكومت بر اساس قرداد اجتماعی          ج (تاكيد بر اهميت انتخابات                                             

 كدام مورد از مشكالت جامعه ملل نبود؟ -5

 الف( نداشتن ضمانت  اجرایی الزم و فقدان قدرت الزم             ب ( تهاجم نظامی برخی دولت ها به كشورهاي دیگر                    

 د ( خشونت به كشورهاي ضعيف                          ج ( حضور نداشتن برخی كشورها در این نهاد     

1 

5 

 جاهاي خالی زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

-نخست وزیر دولت موقت انقالب  -مهندس بازرگان  -بنی صدر  -آمریكا-ریيس شوراي انقالب  –آیت اهلل مهدوي كنی  

 آیت اهلل طالقانی( -شوروي 

به امامت ..............................   1349آیينی و مناسكی پس از پيروزي انقالب اولين نماز جمعه تهران در سال  الف(  در بعد

 برگزار شد.

 ب( حزب توده به نفع كشور ............................... در ایران جاسوسی می كرد.

 .............. را از فرماندهی كل قوا بركنار كرد.پ( پس از سقوط خرمشهر امام خمينی ......................

 به پيشنهاد امام خمينی ،مهندس مهدي بازرگان به عنوان ....................................... معرفی شد. 1347بهمن 14ت (در 

1 

4 

 تعاریف و اصطالحات: 

 الف ( گشتاپو:

 ب  ( استعمار نو :

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محبوبه منظوري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

6 

 بررسی شواهد و مدارک  

مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت سامان ملل متحد درباره جنگ تحميلی صدام عليه ایران و تهاجم نظامی صدام به كویت را 

 بخوانيد و تفاوت هاي آنها را با ذكر دليل بيان كنيد.

 ( : 1348مهر  6/  1891سپتامبر  29)  578الف( قطعنامه 

ایران و عراق می خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق از -1

 اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند.

راه  راز آنها مصرانه می خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجی گري ،سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگ -2

 هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود ،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كند،بپذیرند.

از كليه كشورهاي دیگر می خواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و  -3

 د .گسترش بيشتر مناقشه منجر شود ،خودداري كنن

 از كوشش هاي دبير كل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند. -5

 ( كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد. 1368مرداد  13/  1881اوت  2)  661ب( قطعنامه 

 تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند. -1

 نيروهاي خود را بی درنگ و بدون قيد و شرط از كویت بيرون ببرد.از عراق می خواهد تمام  -2

 عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود آغاز كنند.-3

نامه عتصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قط -5

 بررسی كند.

2 

7 

 به سئواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 او خود را وكيل مردم ایران ) وكيل الرعایا ( خواند؟-1

مرداد گروهی از شخصيت ها ي ملی و مذهبی از جمله استادان دانشگاه تشكلی به چه نام پایه گذاري  29پس از كودتاي  -2

 كردند؟

 ایران چه بود؟ هدف رضاشاه از ایجاد ارتش منظم در -3

 از دست دادیم چه كسانی بودند؟   1346دو چهره محبوب كه در سال   -5

                                                                        نام دو نهاد كه پس از پيروزي انقالب وجود آمد را بنویسيد.                                                                       -4

25/2  

9 

    در رابطه با منابع مطالعه تاریخ جدول مفهومی زیر را كامل كنيد.                                                                 

                                                                   

 

                                

                  

                 

 

                                                                                           

                                                            

 

 

                                                                       

1 

 زمينه هاي انقالب مشروطيت

1.................. زمینه های فکری و  

 فرهنگی

..................2 بعد خارجی بعد داخلی

..... 
3.................

... 

 زمينه هاي اقتصادي

شكست ایران در برابر 

 روسيه و انگلستان

4......................  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محبوبه منظوري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

 با توجه به توضيحات داده شده ،شخصيت تاریخی مورد نظر را معرفی نمایيد.) من چه كسی هستم؟(

 جنگ جهانی اول رهبر حزب كوچكی موسوم به فاشيست در ایتاليا بود؟ الف( روزنامه نگار و سياستمدار كه در سال هاي پس از

 متوسل شد؟ 1344ب( ریيس جمهور امریكا كه به شعار دفاع از حقوق بشر در سال 

1 

11 

 قراردادهاي زیر بين ایران دوره قاجار و كدام كشورها منعقد شد؟ نام ببرید.

 .................................( -الف( قرارداد فين كن اشتاین            ) ایران 

 ................................. ( -ب ( قرارداد گلستان                        ) ایران 

5/0  

 1 چرا در دوره قاجار برخی از نشریات در خارج از ایران چاپ می شد؟ 11

12 

 جدول زیر را كامل كنيد.   

 امتياز یا قراردادنام  نام كشور موضوع امتياز

حق احداث راه آهن بهره برداري از منابع 

 سال 71بجزء طال و نقره به مدت 

 سال 24اداره گمركات 

 رویتر ...............................

........................................ 

 

 رژي تالبوت

....................................... 

 

 اسميتگلد  انگلستان

 

55/0  

 1 حكومت پهلوي با چه بهانه اي تاریخ هجري شمسی را منسوخ كرد؟ 13

 1 خط آهن سراسري كدام بنادر را بهم متصل می نمود و هدف از احداث این راه چه بود؟ 15

14 

 بنویسيد(مشخص نمایيد.) شماره مورد نظر را در باالي نمودار « نمودار خط زمان » وقایع تاریخی زیر را روي 

 امضاي فرمان مشروطه -1

 دوره دوم جنگهاي ایران و روسيه-2

 به توپ بستن مجلس-3

 خاتمه دادن به بقایاي حكومت افشار در خراسان-5

  

      

 محمدعلی شاه 

 ق 1294-1299

 مظفرالدین شاه 

 ق 1313-1294

 ناصرالدین شاه 

 ق 1265-1313

 محمدشاه 

 ق 1241-1265

فتحعلی شاه 

 ق1212-1241

 آقا محمد خان 

 ق1211-1211

                        

1 

 1 دو  مورد از نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسيد. 16

 1 دو مورد از مهم ترین اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن را بنویسيد. 17
5/1 به چه اقداماتی دست زد؟ )  ذكرسه مورد (محمدرضاشاه پهلوي در ابتداي سلطنتش به منظور تحكيم جایگاه خویش  19  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زیبا سیاه سروی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمالت صحيح و یا غلط را مشخص كنيد. 

 از مورخان مشهور زمان فتحعلی شاه و از منتقدان تملق گویی بوده است.        « ميرزا محمد جعفر خورموجی » الف( 

 ب( نخستين حلقه چاه نفت در منطقه مسجد سليمان فوران كرد.                     

 در ایران مناسب دید.        ، شاه فرصت را براي ارائه اصالحات1351ج( با رحلت آیت اهلل كاشانی در فروردین 

0755 

 

2 

 كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟ )در ستون سمت چپ یك مورد اضافه است(

 الف( دادن مناطقی در شرق دریاي مازندران به روسيه       

 ب( محروم شدن ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران                         

 ميليون تومان غرامت به روسيه              4ج( دادن 

 د( جداشدن افغانستان و هرات از ایران                      

 گلستان -1

 تركمانچاي -2

 پاریس -3

 آخال -5

  مفصل -4

1 

 

3 

 خالی عبارات مناسب بنویسيد.در جاهاي 

الف( در دوره قاجار، تجار داخلی و سرمایه گذران خارجی در شهرهاي ...................... و ................... كارگاه هاي كوچك و 

 بزرگ فرش دایر كرده بودند.

 كه به ........................ شهرت دارد.ب( با آغاز سلطنت پهلوي دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود 

 ج( پس از پيروزي انقالب اسالمی، اولين نماز جمعه به امامت ........................ در تهران برگزار شد.

ادت شد( دریادالن نيروي دریایی ارتش در نخستين ماه هاي جنگ با پشتيبانی نيروي هوایی در عمليات ...................... با ر

 تمام، اسكله هاي عراق را منهدم و نيروي دریایی صدام را نابود كردند.

 

075 

 

075 

 

075 

075 

5 

 گزینه ي مناسب را انتخاب كنيد.

 الف( پس از فتوحات ..................... ورود هنرمندان هندي به ایران موجب تلفيق هنر ایرانی و هندي شد.

 لطفعلی خان  -                        5آقا محمدخان  -                    3نادرشاه  -            2كریم خان   -1

 ب( انقالب صنعتی از كدام كشور آغاز شد؟

 روسيه -            5ایاالت متحده آمریكا  –                      3فرانسه  -              2انگلستان  -1

 حمایت .......................... توانست صدراعظم آلمان شود.ج( هيتلر با 

 همه موارد -                    5افسران ارتش  -         3اشراف زمين دار  -       2صاحبان صنایع  -1

 مرداد، چه كسی در ایران نخست وزیر شد؟ 29د( پس از پيروزي كودتاي 

 دكتر مصدق -5           فضل اهلل زاهدي            -                 3وثوق الدوله -2                احمد قوام    -1

 روي كار آمد؟« آشتی ملی»ه( كدام نخست وزیر با شعار 

 بختيار -                       5شریف امامی  -                       3آموزگار  -                     2هویدا  -1

7251  

 

4 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 الف( نخستين استعمارگرانی كه به هند وارد شدند كدام كشورها بودند؟

 ب( در دوره نخست وزیري رضاخان و پس از سلطنت وي، یگانه دشمن سرسخت او چه كسی بود؟ 

 تشكيل داد؟ج( در فاصله دو جنگ جهانی، ژاپن به كمك كدام كشورها، دولت هاي محور را 

 چه بود؟ 1353آبان  13د( علت دستگيري امام خمينی )ره( در 

 ه( فكر كنيد و پاسخ دهيد: چرا تجربه تلخ جنگ جهانی اول، مانع بروز جنگ جهانی دوم نشد؟

 و( نظر خود را درباره این دیدگاه مورخ معاصر كه در باره جنگ جهانی دوم گفته بيان كنيد: 

 «آگاهی حاصل از این پدیده این بود كه اكنون بشر قدرت انهدام كامل خود را به دست آورده است.مهيب ترین بصيرت و » 

 

075 

075 

075 

075 

075 

075 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زیبا سياه سروي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 درباره اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.

 الف( انقالب دوم

 ب( مجمع تشخيص مصلحت

175 

7 
 سواالت تشریحی

 موزشی جدید در ایران چه بود؟از برپایی مراكز آ« ميرزا حسن رشدیه » هدف 
075 

 0755 مورد( 3در تاریخ نگاري جدید، چه تغييراتی در روش مورخان ایجاد شد؟ )ذكر  9

 0755 مورد( 3رهبري امام خمينی )ره( در زمان جنگ چه آثار و نتایجی به همراه داشت؟ ) 8

 1 چهار مورد از آرمان و اهداف انقالب مشروطه را بنویسيد.  11

 1 دو مورد از مهم ترین علل بروز جنگ جهانی اول را ذكر كنيد.  11

 1 هدف از احداث خط آهن سراسري در دوران رضاشاه چه بود؟ توضيح دهيد. 12

 1 دو اقدام انگليس براي ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسيد. 13

 1 اقامت چندماهه امام خمينی )ره( در فرانسه چه نتایج مهمی براي انقالب داشت؟ 15

 1725 در جنگ جهانی دوم،روس ها چگونه توانستند پيشروي نيروهاي آلمانی در خاک این كشور را متوقف كنند؟ 14
 175 گلشائيان را بنویسيد-گسدر مجلس شانزدهم، علل مخالفت اقليتی از نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی  16

17 

می  «سردار قادسيه»بررسی شواهد و مدارک: با توجه به متن زیر، انگيزه و هدف صدام از اینكه در آغاز جنگ تحميلی، خود را 

 ناميد را بنویسيد.

 االن به هم خورده وصدام هم پيش خود فكر كرد و شيطان هاي بزرگ هم این فكر را در او تقویت كردند كه تو به ایرانی كه »

)صحيفه « يه بخوان.هرج و مرج است و ارتشی ندارد، حمله كن و اسم خودت را مثل سعد وقاص كن و خودت را فاتح قادس

 امام خمينی ( 

0755 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 انیطاهر میمر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

 تاریخ نگاري سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود.الف( اساس كار 

 ب( حاج مال هادي سبزواري، كتاب اسرارالحكم را به درخواست مظفرالدین شاه نوشت.

 ج( یكی از منادیان وحدت اسالمی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار سيد جمال الدین اسدآبادي بود.

 نافرجام، فرمان حمله به مجلس را صادر كرد. د( احمدشاه پس از سوء قصد

1 

2 

 قسمتهاي خالی جدول را با توجه به توضيحات كامل كنيد.
 پاسخ شرح حال ردیف

یكی از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویس كه مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه  الف(

 هم بود.

 

  محل نگهداري خزائن نادر شاه افشار ب(

  م 18عثمانی در قرن  لقب كشور ج( 

به این  18دوره اصالحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی در ژاپن در نيمه دوم قرن  د(

 نام معروف است.

 

 

2 

3 

 با توجه به جدول سمت راست، گزینه صحيح را از جدول سمت چپ انتخاب كرده و در پرانتز بنویسيد.
 پاسخ شرح

داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران الف( بر اساس این معاهده ایران از 

 محروم شد. )                                  (

ب( انگلستان با تحميل این قرارداد به حكومت قاجار، افغانستان و هرات را 

 از ایران جدا كرد. )                         (

د.  ضاء شج( نام معاهده اي كه بين ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه ام

)                                   ( 

 تركمانچاي

 گلداسميت

 گلستان

 پاریس

 فين كنشتاین

 

5/1  

5 

 در جاهاي خالی عبارت، مناسب بنویسيد.

 نویسنده كتاب تاریخ بيداري ایران ........................... است.

 درایت ........................... بر تخت نشست.پس از مرگ محمدشاه، وليعهد او ناصرالدین ميرزا نادر با 

 با انحالل مجلس شوراي ملی بار دیگر استبداد برقرار شد و این به ........................ معروف است.

 بر اساس پيمان ....................... مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد.

1 

4 

 گزینه مناسب را انتخاب كنيد.

 روحانی مبارز و خستگی ناپذیري كه در دوران رضاخان، یگانه دشمن سرسخت و جدي وي به شمار می رفت؟( 1

 د( ثقه االسالم تبریزي                   ج( آیت ا... نائينی        ب( آیت ا... مدرس                  الف( تدیّن                

 دتاي سياه در ایران كدام شخصيت بود؟( مهره سياسی انگليسی ها براي انجام كو2

 الف( سيدحسن تقی زاده        ب( یحيی دولت ابادي        ج( سيدضياء الدین طباطبایی    د( رضاخان

 ( با ورود كشور ............ به صحنه جنگ جهانی دوم جبهه ي قدرتمندتري در برابر كشورهاي محور شكل گرفت.3

 د( فرانسه                      ج( ژاپن                          ب( ایتاليا                        الف( آمریكا                

 ( یكی از مهم ترین تحوالت جهان پس از جنگ جهانی دوم چه بود؟5

 الف( فریاد استقالل طلبی و مخالف با استعمار در آسيا

 ب( بمباران هيروشيما و ناگاساكی

 كمونيستها در چين ج( به قدرت رسيدن

 د( ورود نيروهاي متفقين به ایران

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 انیطاهر میمر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 الف( یك مورد از پيامدهاي جنگ جهانی اول را نام ببرید؟

 ب( شروع جنگ جهانی اول با چه رویدادي بود؟

 تأسيس سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم چه بود؟ج( هدف از 

 د( نخست وزیر رزم آرا توسط چه كسی و چه گروهی ترور شد؟

2 

7 

 در مورد اصطالحات زیر توضيح دهيد.

 الف( جنگ سرد

 ب( سياست موازنه منفی

5/1  

5/1  

9 
 سواالت تشریحی:

 نفت را بنویسيد. )ذكر دو مورد(مهم ترین اقدامات انگستان براي ممانعت از ملی شدن 
1 

 1 چه تغييراتی در تصویب نامه قانون انتخابات انجمن ها ایالتی و والیتی ایجاد شد؟ 1351در سال  8

 1 اقامت چند ماهه ي امام خمينی در فرانسه چه نتایج مهمی براي انقالب ایران داشت؟ 11

5/1 انجام داد؟رضاشاه در زمينه بازسازي ارتش چه اقداماتی  11  

12 
پس از پيروزي انقالب اسالمی دولت و موقت )مهندس بازرگان( براي استقرار نظام سياسی جدید چه كارهاي مهمی انجام 

 دادند؟
1 

 1 مهم ترین توطئه ها و تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی انجام دادند را بنویسيد؟ 13

 1 سال دفاع مقدس چگونه بود؟ 9نقش مردم در طول  15

14 

 ارزیابی و تحليل:

می  «سردار قادسيه»با توجه به سخنان امام خمينی )ره( بگویيد انگيزه و هدف صدام از اینكه در آغاز جنگ تحميلی خو را »

 ناميد چه بود؟

ایرانی كه االن به هم خورده و صدام هم پيش خود فكر كرد و شيطانهاي بزرگ هم این فكر را در او تقویت كردند كه توبه »

 «.هرج و مرج است و ارتش ندارد، حمله كن و اسم خود را مثل سعد و قاص كن و خودت را فاتح قادسيه بخوان

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد . 

 غ    ص     مناسبات سياسی و اقتصادي ایران با جهان خارج در دوران افشاریه رشد چشمگيري داشت . –الف   

 غ    ص                          . عصر جنگ سرد با سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم پایان یافت . –ب    

  غ    ص                              رسيدن به رهبري جهان عرب از جمله اهداف صدام براي حمله به ایران بود. -ج     

 غ    ص                                                       فتح خرمشهر موجب تقویت وحدت ملی در داخل كشور شد . –د   

1 

2 

 از جدول ست چپ انتخاب و در جدول سمت راست بنویسيد شماره گزینه صحيح را

 اسداهلل علم  -1                            

 جمشيد آموزگار   -2

 هيتلر  -3

 موسولينی  -5 

 استالين  – 4

 تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی   -الف 

    اشتراكی كردن مزارع كشاورزي  -ب

   لغو قرارداد ورساي –ج 

 ایجاد فضاي باز سياسی  -د

1 

3 

 درجاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.

 متفكر عصر انقالب فرانسه، ............. از تفكيك قواي سياسی وحقوق بشر دفاع می كرد. -الف    

 بود.آرمان وهدف ...............برقراري آزادي وبرابري ،تدوین قانون اساسی وبرپایی مجلس شوراي ملی –ب   

 آغز سلطنت پهلوي ، همزمان با دوره نوینی ازغارت كشور مابه دست بيگانگان است كه به ..........شهرت دارد. –ج   

 ،مطبوعات و...........نقش موثري درتحوالت سياسی واجتماعی داشتند. 1332تا  1321در فاصله سال هاي  –د   

1 

5 

 .گزینه صحيح را انتخاب كنيد

 نخستين مورخی كه واقعيت قتل اميركبير رابازتاب داد چه كسی بود؟ –الف     

    محمد حسن خان اعتمادالسلطنه    – 2                                                    خاوري شيرازي    –1      

     ميرزا محمد جعفر خورموجی  –                                           5  رضاقلی خان هدایت    – 3     

 كدام گزینه از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی نمی باشد؟ –ب      

    تاكيد بر سنجش ونقد منابع   –                  2    بی توجهی به علل ونتایج رویدادهاو تحوالت تاریخی   – 1      

   داشتن روحيه تملق وچاپلوسی –    5    اقتصادي مردم  بی توجهی به زندگی اجتماعی وحيات فرهنگی و  – 3     

5/0  

 

4 

 .به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد

 دو مورد از چالش ها و مشكالتی را كه حكومت مشروطه با آن روبرو بود را نام ببرید. –الف  

 هدف رضا شاه از اسكان عشایر چه بود؟ –ب  

 یكی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم درشرق آسيا چه بود؟ –ج   

 انقالب سفيد چه نتایجی به دنبال داشت ؟ –د   

 به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟ 489در قطعنامه  –ه   

 

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

 1 بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان چه بود؟ 6

55/0 رشد صنایع دستی دردوره قاجار چه بود؟علل  7  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقيان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

هركدام ار سرزمين هاي شماره گذاري شده به موجب كدام عهدنامه ها 

  ازایران جدا شدند؟
1- 

2- 

3- 

5- 

4- 

25/1  

8 

 بررسی شواهد و مدارک

، یكی از رجال سياسی عصر مشروطه ، درباره وضعيت روستاهاي ميان تبریز و زنجان در دوران پس از یحيی دولت آبادي 

دهات بی سكنه عرض راه ، الشه بسيارحيوانات باركش كه به واسطه قحطی سال پيش وناامنی "جنگ بين الملل اول می گوید: 

ستان هاي تازه احداث شده درنزدیك دهات وقصبات به وغيره درهرچند قدم دراطراف وبلكه درميان راه دیده می شود ،قبر

ضميمه احوال ایشان رقت انگيز زن ومرد و بزرگ و كوچك مردم ستم دیده ، اگرگاهی در دهات دیده شوند كه تازه می خواهند 

 سروسامانی بگيرند ، حقيقتا تاثرآوراست .

اق هاي ویرانه آنها مانده است وخوراک جانوران شده آري در راه تبریز و زنجان دهاتی دیده می شود كه نعش اموات درات

واگرنظرعمومی به نقاط مختلف مملكت انداخته شود، دیده می شود كه همه جاي مملكت بی طرف ما درسایه جنگ اروپا وبر 

 (. 98، ص  5)حيات یحيی ، ج  "لياقتی حكومت خود به صورت راه تبریز درآمده است

 ا پاسخ دهيد .با توجه به متن فوق به سوال ه

 مورد بحث به شمار می رود ؟ چرا؟ آیا ماخذ فوق ، منبع اصلی ومعتبر براي موضوع – 1 

ميان شواهد و مدارک اخذ شده با ادعاي نویسنده كتاب درباره تاثيرات جنگ جهانی اول برمردم ایران چه ارتباطی وجود  – 2 

 دارد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55/0  

5/0  

5/1 گرایش به آلمان را درپيش گرفت ؟چرا رضا شاه سياست  11  

 1 م به دنبال داشت؟ 21انقالب ميجی در زاپن  چه نتيجه اي  در ابتداي سده  11

 1 هدف موسولينی از حمله به اتيوپی چه بود؟  12

25/1 سياست موازنه منفی از طرف چه كسی مطرح شد وبراساس آن چه طرحی در مجلس چهاردهم به تصویب رسيد؟ 13  

5/1 گلشایيان چه بود؟ –علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس  15  

 1 دو مورد از نتایج قيام بانزده خرداد را بنویسيد . 14

 1 علت استعفاي مهندس بازرگان چه بود؟ 16

 1 مجمع تشخيص مصلحت به چه منظوري تشكيل شد؟ 17

 1 بنویسيد.دو مورد از نتایج رهبري امام خمينی در زمان جنگ را  19
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نادرحبیبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح وغلط را مشخص كنيد ودر پاسخ نامه بنویسيد.

 روزنامه وقایع التفاقيه پس ازمرگ امير كبيربعد ها به روز نامه دولت عليه ایران تغييرنام داد.  ص       غ  -الف

 مونتسكيواز روشنفكران فرانسه،از تفكيك قواي سياسی و حقوق بشر دفاع می كرد.               ص       غ -ب

 محمدشاه بدنبال سوءقصداز سوي مشروطه خواهان،مجلس را با نيروي قزاق به توپ بست.    ص       غ    -ج

 

25/0  

5    ./

25./  

2 

 ودرپاسخ نامه بنویسيد.)یك مورد اضافی است(ینه صحيح را ازستون سمت چپ انتخاب نموده زگ

 عهدنامه پاریس    -1       ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران محروم شد.                    -الف

 اشتاینقردادفين كن -2افغانستان وهرات از ایران جدا شدند.                                                              -ب

 عهدنامه گلستان -3هيئت نظامی فرانسوي براي تعليم وتجهيز سپاه به  ایران آمدند.                        -ج

 عهدنامه آخال-5روسيه شرق دریاي مازندران)خوارزم وماورالنهر(را تسخيركرد.                           -د

 قردادگلد اسميت-4                                                                                                                         

1 

3 

 به سئواالت چهار گزینه اي زیرپاسخ دهيد.)فقط یك گزینه صحيح است.(

 داد كه بود ؟نخستين كسيكه واقعيت قتل امير كبير راباز تاب -الف

 ميرزا رضا خان كرمانی )    (-2محمد حسن خان اعتمادالسلطنه)   (                        -1

 ميرزافتحعلی خان آخوندزاده)   ( -5محمد جعفر خورموجی )   (                                     -3

 در قرن هيجدهم ميالدي به كدام كشور لقب مردبيمار اروپا داده شد؟     -ب

 روسيه )    (-5    عثمانی )   (                -3              فرانسه)   (             -2ایتاليا )   (              -1

 چه كسی به نخست وزیري منصوب شد؟32مرداد 29بدنبال كودتاي-ج

 )   ( رزم آرا ارتشبد -5قوام السلطنه)   (           -3                 (   سرلشگرزاهدي)-2(       دكترمصدق)  -1

   

25./  

    

25./  

   

25./  

5 

 جاي خالی راباكلمه مناسب  پركنيد.

 ش انجام پذیرفت.1294مرداد15صدورفرمان مشروطه توسط............ در -الف

 ومبانی مشروطه رامغایربااسالم شمردوخواستاربرپایی نظام............شمرد.شيخ فضل اهلل نوري اصول -ب

 قيام مهدیون در سودان به رهبري مهدي سودانی عليه استعمار................ صورت گرفت.-ج

 در زمان مظفرالدین شاه،امتيازكشف واستخراج نفت وگازبه به سرمایه دارانگليسی...............داده شد.-د

   

52  ./

25    ./

25    ./

25./  

 

 مفاهيم واصطالحات ذیل راتوضيح دهيد.

 انقالب ميجی:-الف

 محاكم عرف:-ب

1 

4 
 به سئواالت زیر پاسخ مناسب بدهيد.  

 دو ویژگی تاریخ نویسی سنتی را ذكركنيد.

 

5./  

/.5 دوموردازشرایط نادر براي پذیرش سلطنت در شوراي مغان چه بود ؟ 6  

/.5 كشاورزي در عصر قاجایه،چه نتایجی رابدنبال داشت؟تجاري شدن  7  

/.5 جنگ جهانی دوم با كدام حادثه پایان پذیرفت؟ 9  

/.5 تصویب نامه انجمن هاي ایالتی ووالیتی چه تغيراتی درقانون انتخابات ایجاد كرد؟ 8  

/.5 ببرید.دومورد ازگروههاي مسلح مردمی كه عليه رژیم پهلوي فعاليت می كردند نام  11  

/.5 هدف ازتشكيل جهادسازندگی به فرمان امام خمينی ره چه بود؟ 11  

/.5 نظاميان آمریكایی با پياده كردن نيروهاي ویژه در صحراي طبس چه منظوري داشتند؟ 12  

/.5 رهبري امام خمينی ره در زمان جنگ چه آثارونتایجی رابه دنبال داشته است؟)یك مورد( 13  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نادرحبيبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

/.5 علل عقب ماندگی وناتوانی در برابر دولت هاي اروپایی درعصر قاجاریه چه بود؟ 15  

/.5 درجریان جنگ جهانی اول،دولت موقت ملی چرا ودركجا تشكيل شد؟ 14  

 1 رضا شاه پهلوي دردوران سلطنت،چه اصالحاتی راانجام داد؟ 16

 1 درراستاي سياست توسعه ي روابطایران وآلمان،به رضا شاه چه اجازه اي داد؟دولت انگليس  17

 1 پيشنهاد سازمان ملل متحد،براي تشكيل دولت صهيونيستی اسرائيل چه بود؟ 19

 1 مهم ترین ویژگی هاي دوران جنگ سرد راذكر كنيد. 18

 1 منظور ازطرح سياست موازنه منفی دكتر محمد مصدق چه بود؟ 21

5/1 مورد(3دولت انگلستان براي جلوگيري ازملی شدن صنعت نفت دست به چه اقداماتی زد؟ )ذكر 21  

 1 چه نتایج مهمی رابراي انقالب اسالمی به دنبال داشت؟ 47هجرت واقامت امام خمينی ره درپاریس درسال 22

 1 مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان چه كسی و چرا تشكيل شد؟ 23

5/1 مورد(3مسلمان ایرانی درجریان هشت سال دفاع مقدس چه نقشی راایفاء كردند؟)ذكرزنان  25  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بادامچی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 در سواالت انتخابی داده شده فقط به یك دسته آن پاسخ دهيد.

 جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.

 □روسيه در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار توجه زمامداران را به دنياي غرب جلب كردالف: جنگ هاي ایران و 

 □ي گروهی، یكی از ابداعات تاثيرگذار تمدن جدید غربی بود. ب: نشریه ها به عنوان رسانه

 □شود.یاد می « نهضت بازگشت ادبی»ج: در دوره افشاریه، شعر و ادب فارسی تحول چشمگيري یافت كه با عنوان

 □د: در محاكم شرع، به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی رسيدگی می كرد.

1 

2 

  كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است)در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است(
 حاج ميرزا آقاسی-1 از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویسی است. -الف

نویسنده، در كتاب خود به نقش طبقات اجتماعی در انقالب كدام  -ب

 مشروطه پرداخته است.

 ميرزا حسين خان سپهساالر-2

 خاوري شيرازي-3

 ناظم االسالم كرمانی-5 مردم امریكا به رهبري چه كسی براي استقالل با انگلستان جنگيدند. -ج

 پس از قتل قائم مقام فراهانی چه كسی جانشين شد. -د
 جورج واشنگتن-4

 سيمون بوليوار-6

1 

3 

 با توجه به توضيح داده شده معاهده مورد نظر را انتخاب كنيد.

 مناطقی از سيستان و بلوچستان از ایران جدا شد. -ب    هيئت فرانسوي براي تعليم و تجهيز سپاه به ایران آمدند. -الف

 براي اولين بار ایران حق كاپيتوالسيون واگذار كرد.-د                            مناطق خوارزم و ماورالنهر از ایران جدا شد.-ج

 )معاهده گلداسميت، معاهده آخال، معاهده فين كنشتاین، معاهده تركمانچاي(

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 دو مورد از روشهاي تاریخ نگاري نوین را بنویسيد؟ -الف

 به چه بهانه اي در امور عثمانی دخالت می كردند؟كشورهاي اروپایی  -ب

 انقالب صنعتی سبب دو پدیده ي اقتصادي و اجتماعی مهم گردید فقط نام ببرید؟ -ج

 دو مورد از دالیل عدم بهره بردن شاهان در عصر قاجار از قدرت استبدادیشان را بنویسيد؟-د

2 

4 

 جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.1

 □بازارها هسته اصلی نظام اقتصادي و اجتماعی شهرها در عصر قاجار بودند. -الف

 □استبداد صغير، در دوره محمدشاه با به توپ بستن مجلس آغاز شد. -ب

 □زنان مشروطه خواه با وجود محروم شدن از حق راي به فعاليت اجتماعی ادامه ميدادند. -ج

 □وین در سوئيس تشكيل شد. كشور در شهر 51جامعه ملل با عضویت بيش از  -د

1 

6 

  كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است. )در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است(.
 شيخ فضل اهلل نوري-1 موسس حوزه فلسفی تهران در عصر قاجار كه بود؟ -الف

 چه كسی خواستار مشروطه مشروعه بود؟ -ب
 آیت اهلل مدرس-2

 آیت اهلل طباطبایی-3

افكار این اندیشمند مبارز، بر جنبش مشروطه خواهی ایران و جنبش هاي  -ج

 اعتراضی دیگر كشورها تاثير گذاشت.
 مال عبداهلل زنوزي-5

 كه بود؟ 1818جدي ترین مخالف قرارداد  -د
 مالهادي سبزواري-4

 سيدجمال الدین اسدآبادي-6

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بادامچی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

7 

 با توجه به توضيح داده شده قرارداد یا پيمان مورد نظر را انتخاب كنيد.

 انگلستان و روسيه براساس این قرارداد به اختالفات خود در ایران و افغانستان تبت پایان دادند. -الف

 مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد. -ب

 جنوبی ایران تحت اشغال روسيه و انگليس قرار گرفت.بر اساس این قرارداد منطقه شمالی و  -ج

 اداره امور دارایی و برخی از ادارات و وزارتخانه هاي ایران به انگلستان داده شد. -د

 (1814قرارداد  -1817قرارداد -پيمان ورساي -1818)قرارداد 

1 

9 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 مراكز آموزشی جدید چه بود؟هدف ميرزا حسن رشدیه از برپایی  -الف

 كدام درخواست مهاجرین صغري و كبري مشترک است؟ -ب

 دو مورد از دستاوردهاي انقالب مشروطه را بنویسيد. -ج

 جنگ جهانی اول با چه حادثه اي آغاز گردید؟ -د

2 

8 

 گزینه هاي مناسب را انتخاب كنيد.

 هاي دیكتاتوري به خصوص در اروپا پس از جنگ جهانی اول داشت.چه عاملی تاثير بسزایی در روي كار آمدن حكومت  -الف

 □مشكالت نظامی-5              □مشكالت اقتصادي -3            □مشكالت اجتماعی-2           □مشكالت فرهنگی-1

 یكی از تحوالت مهم جهان در شرق آسيا پس از جنك جهانی دوم چه بود؟ -ب

       □به قدرت رسيدن كمونيست ها در چين-2                                                            □مسئله فلسطين-1

 □استقالل هند-5                                                        □صنعتی شدن ژاپن-3

 امام خمينی)ره( چه حادثه اي را انقالب دوم ناميد؟ -ج

 □تسخير سفارت آمریكا-5                     □1347انقالب -3            □1348انقالب فرهنگی-2           □خرداد14قيام -1

 در كدام عمليات خرمشهر از اسارت دشمن )عراق( آزاد شد. -د

 □مرصاد-5                      □بيت المقدس-3                          □فتح المبين -2                      □مروارید-1

1 

11 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب بنوسيد.

 با مرگ مشكوک .............................بار دیگر یاد و خاطره امام خمينی جان تازه اي به جریان مبارزه داد.-الف

 وزیري ......... آغاز شد.در زمان نخست  1315نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی محمدرضا شاه با عنوان ........در سال -ب

0755 

11 

 ( ایران و عراق1348مهر  1891/6سپتامبر  29)578الف( قطعنامه   مفاد قطعنامه شوراي امنيت:»  بررسی شواهد و مدارک:

 از ایران و عراق می خواهد از هرگونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق-1

 اصول عدالت و حقوق بين الملل حل نمایند.

از آنها مصرانه می خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه هاي -2

 مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كند بپذیرند.

كليه كشورهاي دیگر ميخواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و گسترش  از-3

 بيشتر مناقشه منجر شود خودداري كنند.

 از كوشش هاي دبيركل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند. -5

 ( كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد:1368مرداد  13/ 1881اوت  2) 661ب(قطعنامه 

 تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند. -1

 از عراق می خواهد تمام نيروهاي خود را بی درنگ و بدون قيد و شرط از كویت بيرون ببرد.-2

 اختالفات خود آغاز كنند.عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل -3

تصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قطعنامه بررسی -5

 «كند.
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بادامچی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 

 بر اساس متن فوق به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 اولين واكنش شوراي امنيت در تهاجم عراق به ایران و عراق به كویت چه تفاوتی داشته است؟ -1     

 شوراي امنيت در هر یك از قطعنامه ها طرفين مناقشه را به چه تعهداتی ملزم كرد؟)ذكر یك مورد براي هر كدام(-2    

3 

 1 كرد؟چه عواملی زمينه را براي به سلطنت رسيدن رضاخان آماده  12

 1 در مقایسه دو حزب نازي و فاشيست، چه شباهتی ميان اندیشه هاي آنها و اقداماتشان وجود دارد؟ )ذكر دو مورد( 13

 1 چرا ایران در جنگ جهانی دوم براي انگليس و شوروي اهميت یافت؟ 15

 1 را تعریف كنيد؟« موازنه مثبت» و سياست « موازنه منفی» سياست  14

 1 براي ممانعت از ملی شدن صنعت نفت چه اقداماتی عليه دولت مصدق انجام داد؟ ) ذكر دو مورد( انگلستان 16

 1 را بنویسيد؟ 1352خرداد  14دو مورد از نتایج قيام  17

 1 اقامت چند ماهه امام خمينی در فرانسه دو نتيجه مهم براي انقالب به همراه داشت آنها را بنویسيد. 19

 1 كودتاي نوژه توسط كودتاچيان چه بود؟هدف از  18

 1725 هدف از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بود؟ و به فرمان چه كسی تشكيل شد؟ 21

 1 زنان ایرانی نقش مهمی در هشت سال دفاع مقدس داشتند دو مورد از خدمات آنان را بنویسيد؟ 21
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  نهایی درس:سؤاالت امتحان 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اکبر تقوی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد( سوًاالت ردیف

1 

 (74/1كداميك از جمالت زیر صحيح و كداميك غلط است؟  )

 بی توجهی به زندگی اجتماعی و حيات فرهنگی و اقتصادي مردم از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی محسوب می شود. الف:

 ایتاليا در ميانه جنگ جهانی اول از متفقين جدا شد و به متحدین پيوست. ب:

 زمان مظفرالدین شاه،امتياز كشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به ویليام ناكس دارسی واگذار شد. در ج:

57./  

2 

 (74/1كلمات ستون سمت راست را به كلمات مناسب ستون سمت چپ متصل نمائيد. ) 

 نورمن شوارتسكف الف: مدافع تفكيك قواي سياسی و حقوق بشر-1

 ژنرال آیرون ساید ب: رهبر جنبش استقالل طلبی مردم آمریكاي التين  -2

 مونتسكيو ج:  1332مرداد 29عامل آمریكایی در كودتاي -3

  سيمون بوليوار د: 

57./  

3 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل نمائيد.   

 .........................................بود.1288الف:مهره ي سياسی كودتاي 

 ب:دوره ي اول جنگ هاي ایران و روسيه به انعقاد معاهده .................................انجاميد.

 .ج:مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده ي سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به..........................گذاشته شد

57./  

5 

 گزینه صحيح را عالمت بزنيد:  

 هاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی دایر شد؟ در دوره قاجار،در كدام شهرها،كارگاه-1

 تهران –مشهد  كاشان                    د: –تبریز  كاشان                        ج: -تهران تبریز                     ب: -الف: اراک

 رضاخان در دوره نخست وزیري،براي زمينه سازي انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوي به كدام اقدام دست زد؟-2

 پيشنهاد استقرار نظام جمهوري                                                                                  ب:          الف:سركوبی شيخ خزعل                      

 تشویق احمدشاه به ماندن در اروپا ج:ایجاد ارتش منظم                                      د:

 پس از مرگ لنين،رقيب قدرتمند استالين چه كسی بود؟-3

 د: تروتسكی         خروشچف                  برژنسكی                 ج: ب:           رباچف            گو الف:

57./  

4 

 كوتاه پاسخ:-ه

 چرا در دوره قاجار،برخی از روزنامه نگاراندر خارج از كشور اقدام به نشر روزنامه هاي فارسی زبان می كردند؟  -1

 فاشيست ها چگونه گروهی بودند؟  -2

 فكر كنيد و پاسخ دهيد:

با توجه به مطالب مطرح شده درباره جنگ هاي ایران و  روسيه،دالیل شكست ایران از روسيه را در چارچوب محورهاي زیر 

 بنویسيد.  الف:مناسبات خارجی:

 نظامی: ب:

 كاربست شواهد و مدارک تاریخی:

 اي امنيت سازمان ملل متحد:شور  661و   578دو قطعنامه 

 ( 1348مهرماه  6/ 1891سپتامبر  29) 578الف: قطعنامه 

از ایران و عراق می خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنن و مناقشه ي خود را از راه هاي مسالمت آميز و -ا

 طبق اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند.

واهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه از آنها مصرانه می خ -2

 هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كمد،بپذیرند.
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   مدت امتحان : صبح 9:ساعت شروع  علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اكبر تقوي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 

دیگر می خواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و از كليه ي كشورهاي -3

 گسترش بيشتر مناقشه منجر شود،خودداري كنند.

 از كوشش هاي دبيركل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند.-5

 ( كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد. 1368ه مردادما 13/  1881اوت  2) 661ب:قطعنامه 

 تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند.-1

 از عراق می خواهد تمام نيروهاي خود رابی درنگ و بدون قيدوشرط از كویت بيرون ببرد.-2

 آغاز كنند.عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود -3

تصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قطعنامه بررسی -5

 كند.

 تفاوت هاي این دو قطعنامه را با ذكر دليل بنویسيد.  

3 

/.7 آرشيو را تعریف كنيد. 6  

/.7 شوراي دشت مغان را بنویسيد.دو مورد از شرابط نادر براي پذیرش سلطنت در  7  

 1 محاكم عرف و شرع دوره قاجاریه را باهم مقایسه كنيد. 9

 1 اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به پيشنهاد چه كسی به تصویب رسيد؟مفهوم آن چه بود؟ 8

/.7 هدف رضاخان از اسكان عشایر چه بود؟ 11  

 1 نمود؟ توضيح دهيد كه چرا رضاشاه مدرس را تبعيد 11

7/1 جامعه ملل به چه منظوري شكل گرفت و چرا كارآیی الزم را نداشت؟ 12  

 1 چرا كشور ما ایران در جنگ جهانی دوم به اشغال متفقين درآمد؟ 13

 1 سياست موازنه منفی یعنی چه؟ از طرف چه كسی به مجلس ارائه شد؟ 15

7/1 مورد( 3اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسيد.) 14  

 1 طبق تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی چه تغييراتی در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد؟ 16

 1 مرگ مشكوک حاج آقا مصطفی خمينی چه تاثيري بر روند انقالب گذاشت؟ 17

7/1 امام)ره(كدام واقعه را انقالب دوم ناميدند؟دالیل وقوع این واقعه را تشریح نمائيد؟حضرت  19  

/.7 علت ایجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور حضرت امام)ره( چه بود؟ 18  

 1 شوراي امنيت سازمان ملل هم مطرح شد، چه بود؟ 489دو خواسته ایران كه در قطعنامه  21
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 تعالیباسمه 
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شعبان زادهزهره   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 صحيح و غلط را در عبارت هاي زیر مشخص كنيد .

 غ     ص             بی توجهی به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگيهاي برجسته ي تاریخ نگاري سنتی است .      - 1

 غ          ص                  محاكم شرع در دوره قاجار به تخلفات و جرایم سياسی رسيدگی می كرد .                    - 2

 

5/0  

2 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد .

 ؟ نيستكدام گزینه مربوط به شروط نادر شاه براي پذیرفتن سلطنت  - 1

 ب( عدم حمایت قبایل از خاندان صفوي                 الف( موروثی شدن سلطنت در خاندان او     

 د( پایان بخشيدن به اختالفات مذهبی                               ج( تغيير مذهب رسمی كشور       
   

 كدام بناي زیر به شيوه بناي كارت پستالی ساخته شده است ؟ -2

 ج( كاخ صاحبقران                    د( چهلستون  الف( كاخ گلستان        ب( شمس العماره            

 

 علت شروع جنگ جهانی دوم ، كدام رویداد زیر می باشد ؟ -3

 ب(  اعالن جنگ ژاپن به روسيه                الف( حمله آلمان به شوروي                      

 له آلمان به لهستانج( كشته شدن وليعهد اتریش                                  د( حم

 

55/0  

3 

 رویدادهاي زیر در چه سالی به وقوع پيوستند ؟

 سال پایان جنگ جهانی دوم        سال شروع جنگ جهانی اول           انقالب كبير فرانسه   

       ...................                             ...........................                      ...............................                                                          

55/0  

5 

 به سواالت پاسخ كوتاه دهيد :

 مردم آمریكاي التين چه كسی بود ؟رهبر جنبش استقالل طلبی -1

 اصول ششگانه تحت چه عنوانی  و توسط چه كسی مطرح شد ؟ -2

 كدام یك از پادشاهان قاجار و با چه بهانه اي مجلس را به توپ بست ؟  -3

  رهبر حزب فاشيست ها در ایتاليا چه كسی بود و چه لقبی براي خود انتخاب كرد ؟ -5

 

2 

4 

 پاسخ مناسب را از گزینه هاي داده شده انتخاب و در جاي خالی بنویسيد : 

 آیت اهلل كاشانی { –امام خمينی  –آیت اهلل طالقانی  –} آیت اهلل مدرس     

 جبهه مذهبی در مجلس شانزدهم به رهبري ............................ بود . -1

 یگانه دشمن سرسخت رضا شاه .......................... به شمار می رفت .  -2

 در تهران اقامه گردید . 1349اولين نماز جمعه به امامت ............................... در مرداد  -3

 پس از عزل بنی صدر ................................ فرمانده كل قوا در ایران شد .  -5

 

2 

  به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد : 

5/1 كشورهاي عضو اتفاق مثلث ) متفقين ( و كشورهاي عضو اتحاد سه گانه )متحدین ( را نام ببرید ؟ 6  

 1 چه كسانی بودند ؟ 1288مهره سياسی و مهره نظامی در كودتاي  7

 1 منظور از انقالب ميجی چيست ؟ 9

 1 موازنه مثبت را با هم مقایسه كنيد ؟سياست موازنه منفی و سياست  8
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهره شعبان زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 خرداد را بنویسيد ؟ 14دو مورد از نتایج  قيام  11

5/1 برده و وظيفه هر كدام را بنویسيد  ؟سه نهاد انقالبی كه بعد از پيروزي انقالب اسالمی به فرمان امام تأسيس شدند را نام  11  

 1 دو مورداز توطئه ها و تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی انجام می دادند را برشمرید ؟ 12

 1 اقدامات انگلستان براي ممانعت از تصویب قانون ملی شدن نفت را بنویسيد ؟ ) ذكر دو مورد كافی است (  13

 1 جهانی دوم چگونه پایان یافت ؟جنگ  15

 1 )) عمليات مروارید (( چه بود ؟ 14

 1 شوراي امنيت سازمان ملل متحد كدام خواسته هاي ایران مورد توجه قرار گرفت ؟ 489در قطعنامه  16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه 

 تاریخ
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 عبدالرئوف نصیری   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 2ب(                                        5الف(  1  

5/0 ب( تاریخ بيداري ایرانيان    الف( ميرزاصالح شيرازي         2  

 1 د(ص                                  ج( غ                                    ب( ص                                   الف( ص  3

5 

الف( ترس ناصرالدین شاه از نتایج سياسی اصالحات كه به كاهش قدرت و اختيارت نامحدود شاه با ترویج افكار مشروطه 

 شد.خواهی و جمهوري خواهی می

 ب( به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی چون سرقت و شورش

 ج( ناصرالدین شاه

 د( توسط مسيونرهاي اروپایی

2 

 1 وران، زنان و كارگرانروشنفكران، اصناف و پيشهروحانيون، بازرگانان،  4

6 
 هاي استعماريتداوم و گسترش رقابت

 هاي جدیدگرایی )ناسيوناليسم( و ظهور قدرتهاي ملیرشد اندیشه
1 

7 

به تقليد از آتاتورک درصدد تقليد از غرب و اشاعه فرهنگ غربی برآمد و در این  ،ها و كشف حجاب یك شكل كردن لباس

هاي شرعی را تعطيل كرد و دخالت روحانيون را در مسائل راستا روحانيون را وادار به كنارگذاشتن لباس روحانيت كرد. دفترخانه

 . اجتماعی ممنوع نمود. عزاداري سيدالشهدا را قدغن كرد 

1 

9 

كه نقش مهمی در روي كارآوردن رضاشاه داشت، تصميم گرفت تا براي جلوگيري از افتادن آلمان به دام كمونيسم  انگلستان

 هاي وابسته به خود از جملهپس از جنگ جهانی اول، با تقویت آن دولت از مشكالت اقتصادي آلمان بكاهد. بنابراین از دولت

 قتصادي داشته باشند.ها فعاليت تجاري و ارضاشاه خواست تا با آلمان

1 

8  5/1  

11 

نيتی هاي امتحت نظارت كامل حكومت در آوردن مردم با كمك وسایل ارتباط جمعی و شگردهاي تبليغاتی گوناگون و سازمان

  و پليسی 

  ایجاد دولت تك حزبی و قدرتمند متمركز 

  سلب آزادي و دموكراسی از جامعه

  هاي كار اجباري وادار كردن مخالفان به كار اجباري در اردوگاه

5/1  

 1 هاي فردي و گروهی جوییطلبی و منفعتبر اثر غلبه روحيۀ لجاجت، خودمحوري، قدرت 11

12 

ستمزد العاده دتحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس از پرداخت فوق

 آنان 

  هاي جنگی خود به خليج فارس و بنادر ایرانی تهدید نظامی ایران از طریق فرستادن كشتی 

  المللی طرح شكایت از ایران در مجامع بين

  هاي شركت نفت و تحریم خرید نفت تعطيلی شعب بانك انگليس، خارج كردن سرمایه تهدید اقتصادي ایران با

1 

13 

  وزیري تحت تأثير فشار و تظاهرت مردم استعفاي قوام از نخست

  وزیري )بازگشت مجدد دكتر مصدق به نخست

  نشينی شاه و دربار در مقابل رهبران نهضت ملی و سپردن وزارت جنگ و نيروهاي مسلح به دكتر مصدق عقب

  منع شاه از برقراري ارتباط مستقيم با سفراي خارجی توسط دكتر مصدق 

1 

15 
 افشاي جنایات حكومت پهلوي توسط امام خمينی با استفاده از امكانات تبليغی، مصاحبه و سخنرانی

 هاي امام با شتب بيشتري در ایران منتشر شدامكان مالقات مبارزان با رهبري  انقالب فراهم آمد و پيام
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 عبدالرئوف نصيري   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 
 برداشته شدن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

 آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد و تبدیل شدن
1 

16 

 پرسی تعيين نظام جدیدبرگزاري همه 

 تدوین قانون اساسی

 گيري هيأت دولت بر اساس قانون اساسی جدیدشكل

 تأسيس نهادهاي انقالبی

1 

17 

 ایجاد آشوب و ناامنی

 ها و مردم انقالبیترور شخصيت

 حمله نظامی آمریكا به طبس

 با كمك سازمان نقابطراحی كودتاي نوژه 

1 

19 

 تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ

 طلبی در ميان جوانان ایرانیتقویت انگيزه جهاد و روحيۀ شهادت

 اتحاد ميان نيروهاي مسلح و تقویت روحيه فرماندهان و رزمندگان

 اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن

1 

18 

آمریكا و سایر كشورهاي غربی به حمایت از صدام به جنگ با ایران؛ در نتيجه آن خارج شدن بندر فاو عراق به كمك با ورود 

ها از دست ایران و نيز حمله آمریكا به هواپيماي مسافربري ایران در فراز خليج فارس و شهادت هموطنانمان، بنابراین آمریكایی

 اندهان و مسئولين قطعنامه را پذیرفتند و آتش بس برقرار شد .حضرت امام خمينی )ره( با مشورت با فرم

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3تاریخ سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب درستکار احمدی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 در عبارات زیر موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد.

 اساس كار تاریخ نگارس سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح حال فتوحات آنان بود. -

 اولين روزنامه ایران را امير كبير در تهران منتشر كرد. -

 ميالدي ،كشور عثمانی به مرد بيمار اروپا لقب گرفت. 18از قرن  -

 حل و فصل دعواهاي خانوادگی ، از وظایف محاكم عرف در عصر قاجار بود. -

1 

2 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.

 كردند. یمالكان كار م یاراض ي،اغلب رو نيزم یب انیي..................... روستاديتول وهيدر ش -

 شود كه به .........................شهرت دارد. یآغاز م گانگانياز غارت كشور ما به دست ب ینیدوره نو يآغاز سلطنت پهلو -

 و فرمانده كل قوا منسوب شد. رانیا یاسالم يجمهور سیير ني)ره(......................به عنوان نخستینيبه فرمان امام خم -

5/1  

3 

 سواالت چهار گزینه اي

 است. یكارت پستال يكدام مورد جزء بناهاالف(

  (5            ها يخانه بروجرد (3       شمس العماره       (2كاخ گلستان             (1

 باشد؟ یدوم م یازرهبران جهان در دوران جنگ جهان كیلقب كدام "دوچه"ب(

 ینيموسول (5                              نيلن (3                          تلريه (2                   نياستال (1

 ؟آغاز شد  یچه كس يریدر زمان نخست ور 1351در سال   یه اصالحات ارضمبرنا نينخست پ(

 اساهلل علم(5                   دایعباس هو(3               اعالء نيحس (2               ینيام یعل (1

 دفاع مقدس آزاد شد؟ اتيكدام عمل انیخرمشهر در جرت(

 4 يكربال (5                      9والفجر  (3           المقدس    تيب (2                نيفتح المب(1

2 

5 

  تعاریف)ستون اول(به كدام یك از مفاهيم)ستون دوم(اشاره دارد.یك مورد اضافی است.هریك از 

 شاه یمحمد عل -1 است رازياو در ش یالف:باغ دلگشا از اقدامات عمران

 شاه نیالدمظفر -2 .دیتوتون و تنباكو به انگلستان واگذار گرد ازياو ،امت یت:در دوران پادشاه

 خان زند میكر -3 .مشروطه توسط او صادر شدفرمان  1394مرداد 15ب:در 

 شاه نیالدناصر -5 .را به توپ بست یمل يپ: به بهانه سوء قصد به جان خود،مجلس شورا

 خان زند یلطفعل -4 

1 

4 

 پاسخ كوتاه

 ،مستقل از حكومت بودند؟ یعصر قاجار از نظر مال ونيچرا روحان الف:

 به دنبال داشت؟ يا جهيم( چه نت1819م.1815اول ) یبه جنگ جهان كایورود ارتش  تازه نفس امر ب:

 شد؟ يریرضا خان در دوره نخست وز تيمحبوب شیموجب افزا یچه عاملپ:

 بود؟ ییدوم برعهده چه كشورها یبلوک شرق و بلوک غرب پس از جنگ جهان يرهبر ت:

 را مطرح كرد؟ یاسيباز س يمسئله فضا  1346در سال  يچرا حكومت پهلو ث:

5/2  

 1 دشت مغان چه بود؟)دو مورد( يسلطنت در شورا رشیپذ يشروط نادر برا 6

 1 در انقالب مشروطه داشتند؟ یزنان چه نقش 7

 1 چه بود؟ رانیارتش منظم در ا جادیها و رضا شاه از ا یسيهدف انگل 9

 1 چگونه بود؟ ید روابط خارجعاز نظر ب، یدر فاصله دو جنگ جهان تلريعملكرد ه 8
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3تاریخ سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب درستكار احمدي طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 را اشغال كردند؟ رانی،ا1321 وریو انگلستان در سوم شهر يشورو يروهايچرا ن 11
 1 .ديكن سهیرا مقا رانیمعاصر ا خیدر تار "موازنه مثبت"استيو س "یموازنه منف"استيس 11

 1 .ديسیرا بنو رانیشدن صنعت نفت ا یاز مل يريدو اقدام انگلستان به منظور جلوگ  12

 1 از مقام خود استعفا داد؟ 1331ماه  ريچرا مصدق در ت  13

 1 د؟يسیخرداد را بنو 14 اميق جیدو مورد از نتا 15

5/1 )سه مورد(د؟يرا ذكر كن رانیا یاسالم يجمهور هي،علیدشمنان خارج يتالش ها و توطئه ها نیمهم تر  14  

5/1 .ديسیدر هشت سال دفاع مقدس را بنو رانیمات زنان ادخ نیسه مورد از مهم تر  16  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مقرب زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره( 1/24جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد: )هر مورد 

 به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگی هاي برجسته تاریخ نگاري سنتی است. الف( بی توجهی

 ب( در جنگ جهانی اول، راه آهن سراسري به مهمترین عامل ارتباطی نيروهاي متفقين مبدل شد.

 د.سال به قدرت صنعتی و اقتصادي بزرگی در جهان تبدیل ش 21پ( بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، آلمان غربی در كمتر از 

55/0  

2 

 كداميك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟) در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است.( 

 

 الف( تاریخ بيداري ایرانيان )            (

 ب( صدر التواریخ  )            (

 پ( حقایق االخبار ناصري )            (

 

 اعتمادالسلطنه (1

 خورموجی ( محمدجعفر2

 ( ميرزاقلی هدایت3

 ( ناظم االسالم كرمانی5

  ( خاوري شيرازي                4

55/0  

3 

 نمره(  1/24در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد: )هر مورد 

 ................................گذاشته شدالف( مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به 

ب( فعاليت انگليسی ها براي یافتن منابع نفت در مناطق مختلف ایران، با فوران كردن نخستين حلقه چاه در منطقه 

 ...................... به نتيجه رسيد.

 در زمان نخست وزیري علی امينی آغاز شد. 1351پ( نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی با عنوان ..................... در سال 

55/0  

5 

 نمره(  1/24گزینه مناسب را انتخاب كنيد: )هر مورد 

 الف( اسكان اجباري عشایر توسط رضاخان با چه هدفی صورت گرفت ؟

 ( توسعه شهرنشينی2( نبود راه هاي ارتباطی                                 1

 ( قدرت نمایی رضاخان5عشایر                          ( مهار نيروهاي رزمی 3

 ب( پس از استعفاي دكتر مصدق در دوره اول نخست وزیري، شاه چه كسی را مأمور تشكيل كابينه كرد؟

 ( احمد قوام5( حسنعلی منصور           3( علی امينی            2( رزم آرا          1

 الهام از چه طرز تفكري به مبارزه هاي مسلحانه روي آوردند؟پ(سازمان چریكهاي فدایی خلق با 

 ( كاپيتاليستی5( فاشيستی                3( ماركسيستی            2( نازیستی                   1

55/0  

4 

 جدول زیر را تكميل كنيد. 

 موضوع قرارداد نام كشور نام قرارداد

 جدایی خوارزم و ماوراء النهر  آخال

  انگلستان پاریس

 واگذاري حق مصونيت قضایی)كاپيتوالسيون( روسيه 

  ضميمه كردن مناطقی از سيستان و بلوچستان به خاک هندوستان انگلستان 

1 

6 

 ترتيب پادشاهان قاجار را بر روي خط زمان زیر كامل كنيد.

 

 

 
آقا محمد  1

 خان

محمد  

 شاه

 محمدعلی شاه  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مقرب زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

  نمره(  1/4به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:)هر مورد 

 الف( مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه منظوري تشكيل شد؟

 براي نخستين بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟ 489ب( در قطعنامه 

 سياسی امام خمينی )ره( در جایگاه مرجعيت شيعه چه بود؟پ( اولين مرحله فعاليت 

 ت( رضاشاه به چه نامی به یك شكل كردن لباس و برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد؟

2 

9 

  براساس متن زیر به سؤاالت پاسخ دهيد. 

ین بار قرار گرفتند. آنها ا پس از پایان جنگ جهانی دوم دو بلوک شرق )كمونيسم( و غرب )كاپيتاليسم( بار دیگر در برابر هم

بدون درگيري نظامی دسته بندي جدیدي را به وجود آوردند كه مهمترین ویژگی آن، رقابت هاي نظامی و هسته اي بود.در این 

ميان كشورهایی نيز بودند كه عضویت هيچ یك از بلوک بندي هاي نظامی شرق و غرب را نپذیرفتند و به جنبش غير متعهد 

ف كشورهاي غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطه استعماري در جهان بود.پایه گذاران این جنبش جمال معروف شدند.هد

عبدالناصر رئيس جمهور مصر، احمد سوكارنو رئيس جمهور اندونزي و جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند بودند.نخستين تالش 

م. اولين 1861س باندونگ در اندونزي انجام شد. سال م. در كنفران1844براي ایجاد همگرایی در ميان این كشورها در سال 

اجالس سران عدم تعهد با حضور مارشال تيتو رهبر یوگسالوي و قوام نكرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو و 

 احمد سوكارنو در شهر بلگراد در یوگسالوي برگزار شد و این سازمان موجودیت خود را اعالم كرد.

 از تأسيس جنبش غيرمتعهدها چه بود؟الف( هدف 

 ب( پایه گذاران جنبش غيرمتعهدها چه كسانی بودند؟

1 

8 
 سؤاالت تشریحی

 كشور ایتاليا در سالهاي پس از جنگ جهانی اول با چه مشكالتی مواجه شد؟  
55/0  

55/0 چه عواملی سبب شد روسها پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز كنند؟  11  

 1 اجتماعی انقالب صنعتی را بنویسيد.  -دو پدیده اقتصادي 11

 1 تجاري شدن كشاورزي ایران در عصر قاجار چه نتایجی بدنبال داشت؟  12

 1 در پيمان صلح ورساي در مورد آلمان چه تصميماتی اتخاذ گردید؟  13

15 
چرا همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسی ها تصميم گرفتند كشور آلمان را تقویت كنند و در این زمينه چه اقداماتی 

 انجام دادند؟ 
1 

 1 گلشائيان چه بود؟  -علل مهم مخالفت نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی گس 14

 1 تفاوت توافق نامه وین با كاپيتوالسيون در چيست؟  16

5/1 انگليسی ها براي جلوگيري از تصویب و اجراي قانون ملی شدن نفت به چه اقداماتی دست زدند؟ذكر سه مورد كافيست.  17  

19 

  نهادهاي زیر كه پس از پيروزي انقالب در ایران تشكيل شدند، چه وظایفی را برعهده داشتند؟هركدام از 

 الف( سپاه پاسداران               

 ب( نهضت سوادآموزي           

 پ( جهاد سازندگی

5/1  

5/1 .مهمترین انگيزه و اهداف صدام از حمله نظامی به ایران را بنویسيد 18  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا گنجعلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد. جمله

 الف( جامعه ایلی و عشایري در دوره قاجار از وضعيت بهتري نسبت به روستائيان برخوردار بود.

 نگاري بود.هاي روزنامهب( یكی از دستاوردهاي انقالب مشروطه كه خيلی زود به بار نشست، توسعه فعاليت

 ترین عامل ارتباطی منفقين مبدل شد.آهن سراسري ایران به مهمج( در جنگ جهانی اول، راه

د( انور سادات رئيس جمهور مصر، نخستين رئيس یك كشور عرب و مسلمان بود كه با وساطت آمریكا با اسرائيل پيمان صلح 

 امضا كرد.

1 

2 

 ستون سمت چپ دو مورد اضافی است(گزینه صحيح را از ستون سمت چپ انتخاب نمایيد. )در 

 تاریخ بيداري ایرانيان -1 بار واقعيت قتل اميركبير بازتاب شده است؟الف( در این كتاب نخستين

 صدرالتواریخ -2 نویسی است؟ب( نویسنده این كتاب از پيشگامان انتقاد به تملق و تكلف

 االخبار ناصريحقایق -3 يرد؟گزندیه را دربرمیج( این كتاب با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق، تاریخ 

هاي گوناگون حيات انسان در این نگاري یعنی توجه به جنبهد( بينش جدید تاریخ

 كتاب پدیدار شده است؟

 تاریخ ذوالقرنين -5

 رساله ایراد -4

  گشاتاریخ گيتی -6

1 

3 

  صحيح است(اي زیر پاسخ دهيد؟ )فقط یك گزینه به سواالت چهارگزینه

 خارجی دایر شد؟ گذارانهاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایهالف( در دوره قاجار در كدام شهرها، كارگاه

 اصفهان و كاشان -5                تبریز و شيراز -3                  تهران و آذربایجان -2             اراک و تبریز -1

 هاي اقتصادي را تشدید كرد؟نادرشاه، نابسامانیب( چه عاملی در دوره 

 هاي سنگينماليات -5          نبود مشاوران آگاه -3                   هاي خارجیجنگ -2        هاي داخلیجنگ -1 

دام م اقسازي زمينه انتقال قدرت براي خود و رسيدن به سلطنت، دست به كداوزیري، براي آمادهج( رضاخان در دوره نخست

 زد؟

 خواستار نظام جمهوري شد -2 ارتش منظم تشكيل داد -1 

 احمدشاه را به سفر به اروپا تشویق كرد. -5 شيخ خزعل را سركوب كرد -3 

 د( اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در كدام عمليات و در چه تاریخی رقم خورد؟ 

 1361 خرداد 3بيت المقدس ـ  -2 1361خرداد  3المبين ـ فتح -1 

 1361آبان  5ـ  9والفجر  -5  1361آبان  5مرصاد ـ  -3 

1 

5 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.

 ترین آثار در تایيد و وجوب مشروطه توسط ................. به رشته تحریر درآمد.الف( یكی از شاخص

گيري شكل سازها و جوامع اروپایی زمينه.................... در بسياري از سرزمينم. دو جریان فكري ............... و  18ب( در سده 

 كشورهاي جدید شد.

 شد.هاي نامنظم به فرماندهی ................. اداره میج( نيروهاي ستاد جنگ

1 

4 

 نمره( 1هاي كوتاه دهيد. )هر سوال نيم نمره و قسمت ز زیر پاسخ به سواالت

 ميرزاحسن رشدیه از برپایی مراكز جدید آموزشی چه بود؟الف( هدف 

 ب( پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل با چه هدفی شكل گرفت؟

 ج( وجه اشتراک حكومت نازي آلمان و فاشيست ایتاليا چه بود؟

 دست به چه اقدامی زد؟ 47گيري سریع انقالب اسالمی در كشور، حكومت آموزگار در مرداد د( با اوج

 هدف اصلی رضاشاه از اسكان اجباري عشایر چه بود؟هـ( 

 «نظر شما چرا محمدعلی شاه، سفارت روسيه را براي پناهنده شدن انتخاب كرد؟به»و( فكر كنيد پاسخ دهيد: 

4 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا گنجعلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

عليه نهضت ملی شدن نفت را بخوانيد و نظر خود ز( تحليل و قضاوت؛ تحليل یكی از مورخان درباره اتحاد آمریكا و انگلستان 

 را درباره آن بيان كنيد:

ها بر نفت احتماالً پيامدهاي دراز مدت ویرانگري به همراه داشت. این امر از نظر واشنگتن و همچنين لندن، كنترل ایرانی»

بخش هاماختيار ایران قرار دهد. ممكن بود ال صرفاً یك ضربه مستقيم به منافع بریتانيا نبود. ممكن بود كنترل نفت را كامالً در

طوري كه آنان نيــز از این رویه پيروي كنند و در نتيجه كنترل بازار ویژه اندونزي، و نزوئال و عراق شود؛ بهدیگر كشورها به

هاي آمریكا ركتشهاي نفت غربی به كشورهاي توليدكننده منتقل شود. همچنين، تهدید بالقوه براي المللی نفت از شركتبين

 « و سایر كشورهاي غربی و طبعاً دولت آمریكا و بریتانيا بود.

 (219)آبراهاميان، تاریخ ایران مدرن، ص 

 ........................................................................تحليل شما؛ ...................................... 

                             ............................................................................................................... 

 

6 
 سواالت زیر پاسخ دهيد:                                 سواالت تشریحی 

 ترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان را ذكر كنيد؟بزرگ
55/0  

55/0 اساس برنامه صنعتی استالين بر چه چيزهایی استوار بود؟ 7  
 1 چرا محبوبيت رضا خان در نگاه مردم افزایش یافت؟ 9
 1 هاي نظامی بين ایران وعثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار چه بود؟علت تنش 8

 1 بود؟ )به دو مورد اشاره كنيد(هایی اي داراي چه ویژگیدوران ریاست جمهوري آیت اهلل خامنه 11
5/1 آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را مورد بررسی و تحليل قرار دهيد؟ 11  
5/1 را فهرست كنيد؟ 1352خرداد  14سه مورد از نتایج قيام  12  
5/1 اي شد؟چرا پس از فتح خرمشهر جنگ وارد مرحله تازه 13  

15 
و پس از آن  1331تير  31نيروهاي ملی، مذهبی و سياسی( پيش از قيام  عملكرد نهضت ملی شدن صنعت نفت )متشكل از

 چگونه بود؟ آن را مقایسه و بررسی كنيد؟
2 

14 

 با توجه به توضيحات زیر، نام نهادهاي انقالبی و مراكز مورد نظر را بنویسيد.

 و مستضعفان تشكيل شد؟الف( این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی به منظور حمایت از محرومان 

ب( این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی، وظيفه حفظ نظم و امنيت و دستگيري سران جنایتكار رژیم  پهلوي را 

 داشت.

 ج( این مراكز، پس از پيروزي انقالب اسالمی براي رسيدگی به پرونده مقامات و مأموران رژیم سابق تشكيل شد؟

1 
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 تعالیباسمه 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حمیدرضا ولی زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

  39ص    3درس    24/1صحيح    –الف 

  24ص    2درس    24/1غلط         –ب 

 141ص  12درس    24/1صحيح      –ج 

55/0  

2 

  31ص   2درس      24/1انگلستان       – 3شماره  –الف 

  24ص   2درس     24/1عثمانی            – 5شماره  –ب 

  112ص   9درس      24/1ژاپن               – 1شماره  –ج 

55/0  

3 

 25ص      2درس    24/1كاله فرنگی     –الف 

 141ص   12درس    24/1مروارید            –ب 

 111ص      9درس    24/1مهاتما گاندي    –ج 

55/0  

5 

  38ص   3درس  24/1ماليه    - 1شماره  –الف 

  83ص  7درس  24/1پهلوي   – 3شماره  –ب 

 81ص  7سيد ضياءالدین طبا طبایی درس  – 2شماره  –ج 

55/0  

4 

  85ص   7درس  4/1به یك شكل كردن لباس ها و نيز برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد . –الف 

  119ص  9درس  4/1با حمله هيتلر یا آلمان به شوروي. –ب 

  149ص  12درس  4/1عقب نسينی به مرزها و تعيين متجاوز  –ج 

) استفاده از تير ، كمان ، گرز ، شمشير و تفنگ هاي فتيله اي (    –) ارتش ایران متكی بر نيروي ایل ها بود (     كليد واژه : –د 

بود( استدالل دانش آموزان در ) ارتش روسيه حرفه اي و آموزش دیده  –) مجهز بودن ارتش روسيه به سالح هاي آتشين(  –

 .  4فعاليت  53ص  3بيان مطالب كفایت می كند. درس 

 ذكر یك مورد كافی است .

چون بحران اقتصادیی كه  آمریكا را فرا گرفته بود . و نيز در اروپا بسياري از كشورها بویژه آلمان بر وام هاي آمریكا   - 1 –ه 

 خارج از كتاب درسی 9درس  4/1م  به بعد متكی بودند دچار ركود و كساد اقتصادي شدند. 1821در سال هاي 

ي دستگاه اقتصاددر صنعتی به فرانسه رسيد. علت این امر آن بود كه بحران اقتصادي دیرتر از سایر كشورهاي   -2 –ه 

 خارج از كتاب درسی 9درس  4/1فرانسه بيشتر از سایر كشورها ميان صنعت و كشاورزي توازن برقرار بود. 

3 

 1  8ص  1می باشند.درس  فرهنگیو  اقتصادي،  اوضاع اجتماعیدر باره حاوي اطالعات ارزشمندي هر دو از نظر مطاله تاریخ  6

 1 42ص  5كشت سيب زمينی براي مقابله با قحطی . درس  7

9 
  73ص  4درس  زنانو نيز  – قشر كارگر شهري –مغازه داران(   -) صنعتگران  پيشه وران -اصناف 

 همكاران محترم واقفند كه صنعتگران و مغازه داران می تواند معادل اصناف و پيشه وران پذیرفته شود
1 

8 

كه در نتيجه آن عده زیادي از هم وطنان ما به سبب گرسنگی ، سوء  ) عامل اقتصادي (  شد قحطی بزرگیاین جنگ موجب 

ترده انسانی تلفات گسو ویرانی اقتصادي(. جنگ جهانی عالوه بر  تلفات انسانیتغذیه و بيماري هاي ناشی از آن از بين رفتند ) 

)  97ص  6.درس  تضعيف بيشتر نظام مشروطه شدو  تعطيلی مجلس شوراي ملی،  مركزيتزلزل و بی ثباتی دولت ، موجب 

 ذكر دو مورد كافی است (

1 

11 
درس  .با توجه به امنيتی كه رضا خان به وجود آورده بود، و نيز  سركوبی شيخ خزعل و بعضی از شورش هاي پراكنده ي دیگر

  82ص  7
1 

11 
اک ، كه از طریق خ كمك هاي تداركاتی و تسليحاتی انگلستان و آمریكاو آنان با بهره گيري از سرماي زود هنگام زمستان 

 115ص  9ایران به آنها می رسيد. درس 
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حميدرضا ولی زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 122ص  8درس  سرنگونی دولت دكتر مصدقبود .  حاصل توافق آمریكا و انگليس 12

13 

از پيروزي انقالب به جنگ مسلحانه روي آوردند . آن ها كه در آغاز تفكر اسالمی داشتند ولی به مرور زمان دجار انحراف  قبل

پس از پيروزي انقالب سازمان مجاهدین خلق ) منافقين(  131ص  11فكري شدند و به ماركسيسم تمایل پيدا كردند. درس 

 11دم عادي را در كوچه و بازار به شهادت رساندند. درس رالن و شماركثيري از مترور را آغاز كردند و عده ي زیادي از مسئو

  151ص 

 ترور ( –گرایش به ماركسيسم  –انحراف فكري  –)جنگ مسلحانه  كليد واژه:

1 

15 

تهيه  -3تشویق برادران ، همسران و فرزندان براي حضور در جبهه  -2حضور زنان در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ 

سداري از حریم خانواده اپ -4پرستاري از رزمندگان مجروح در بيمارستان ها  -5و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان 

 ذكر دو مورد كافی است.()نمره  4/1)هر مورد  – 147-146ص  12در غياب همسران رزمنده. درس 

1 

14 
ایجاد حزبی واحد و  منحل كردن احزاب موجود،  شاهنشاهی برگزاري جشن تاجگذاري و جشن هاي دو هزار و پانصد ساله ي

 128ص  11. درس  به نام رستاخيز
5/1  

16 

طراحی كودتایی را كردند و قصد داشتند با استفاده از امكانات نظامی پایگاه هوایی شهيد نوژه همدان ، محل سكونت حضرت 

 153ص  11اسالمی را ساقط كنند. درس امام و برخی از مراكز پایتخت را بمباران و نظام جمهوري 

 ساقط كردن نظام جمهوري اسالمی  –بمباران  –كودتا  كليد واژه :

5/1  

17 

نمایندگان مجلس شوراي ملی در مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي ، دولت را مكلف ساختند كه براي گرفتن 

اقدامات الزم را انجام دهد . در واقع ضمن اعتراض به قرارداد نفتی تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب مذاكره كند و 

 116ص  8ایران وانگليس ، انتقاد از آن در محافل سياسی و مطبوعاتی آغاز شد.درس 

ضوع انتقاد از مو –اعتراض به اعطاي نفت جنوب  –مذاكره در خصوص نفت جنوب  –) مخالفت با امتياز نفت شمال  كليد واژه:

 ( نفت جنوب

2 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیما زاهدی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

55/0 126ج(صحيح    صفحه                         42ب(صحيح   صفحه                                2الف(غلط      صفحه 1  

55/0 71نایينی صفحهج(ميرزا         6ب(ميرزا اقاخان كرمانی  صفحه      4الف(محمد جعفر خور موجی    صفحه  2  

55/0 124ج(اصالحات ارضی   صفحه                135ب(غالمرضا ازهاري صفحه                12الف(كاغذ اخبار   صفحه  3  

55/0 82ج(خواستار نظام جمهوري شذ صفحه       81ب(سيدضياالذین طباطبایی  صفحه                     41الف (انگليس  صفحه  5  

4 

 (4/1)85الف(تقليد ازغرب واشاعه ي فرهنگ غربی صفحه

 (4/1)131ب(مبارزه مسلحانه وترور سران حكومت پهلوي صفحه

 (4/1)146ج(نيروهاي بسيج وجهاد سازنذگی صفحه 

 (1)121د(از شاه خواست پست وزارت جنگ وفرماندهی ارتش را دریافت كند چون شاه مخالفت كرد استعفا نمودصفحه 

 (4/1نش اموز در بيان مطلب كفایت ميكند)ه(استدالل دا

3 

6 
 صدور اعالميه به مناسبت هاي مختلف,فرستادن پيام به سران و مردم كشور هاي مختلف,تدریس مباحث والیت فقيه 

 128صفحه 
55/0  

55/0 91به اختالفات خود در ایران ,افغانستان و تبت پایان دادن صفحه  7  

9 
قراردادهاي صلح ورساي,ضعف جامعه ملل,ظهور حكومت هاي خودكامه تك حزبی و نظاميگرا صلح ناپایدار و ناخشنودي از 

 87صفحه 
1 

8 
 ،سياست هاي خشن و نادرست عثمانی ها در برخورد با اقليت هاي قومی و مذهبی، گستردگی قلمرو و تنوع اقوام وادیان مذاهب

 24صفحه دخالت هاي زنان حرمسرا در امور كشوري و فساد سران سپاه 
1 

11 
فاقد ابزار الزم مانند نظام اداري و ارتش ثابت و حرفه اي براي اعمال قدرت بودند,نفوذ اجتماعی و دینی روحانيت و مرتجع 

 37قدرت سياسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت قدرت هاي استعمارگر صفحه ، شيعه
1   

11 
 اسالمآموزه هاي عدالت خواهانه و ظلم ستيزانه دین -1

 63و62ترویج اندیشه نو درباره حكومت و نشر آثار انتقادي صفحه -2
1   

12 
در زمان جنگ جهانی اول بهترین راه مساعدت به آلمان این بود كه سياستمداران انگليسی به روساي كشور هاي تحت سلطه 

 86سازد صفحه  خویش دستور دهد تا امكان فعاليت تجاري و صنعتی آلمان را در این كشور ها فراهم
1 

13 
تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمد 

 139براي سفر به آن كشور صفحه رضاشاه پهلوي
1 

15 

و و به گروهاي منحرف و معاند مانند  با اختالف افكنی ميان مسئوالن و نهادهاي نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفت

سازمان مجاهدین خلق نزدیك شد و با شروع جنگ تحميلی نيز نيروهاي سپاه پاسدارن را در تنگناي مالی و تسليحاتی قرارداد 

 155و زمينه سقوط خرمشهر را فراهم آورد صفحه 

1 

14 

جدایی جزایر سه گانه ابوموسی تنب كوچك و بزرگ  حاكميت بر آبراه مهم اروند رودو دسترسی و تسلط بر خليج فارس و-1

 و استان خوزستان در ایران

 تضعيف و نابودي انقالب اسالمی و جلوگيري از انتشار افكار انقالبی در ميان مردم عراق و مسلمانان سایر كشور ها-2 

 158رسيدن به رهبري جهان عرب و ایفاي نقش ژاندارمی در منطقه.صفحه -3 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  امتحان نهایی درس: سؤاالت

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سيما زاهدي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 

ژاپن پس از شكست در جنگ جهانی دوم به اشغال آمریكا درآمد.قانون اساسی جدید آن كشور دموكراسی را تقویت و قدرت 

سياسی را از اختيار امپراتور و فرماندهان نظامی خارج كرد و به نمایندگان منتخب سپرد.ژاپنی ها نيز با سخت كوشی به موفق 

اقتصاد جهانی تبدیل شد و ميزان توليد آن به ميزان توليد سال هاي آغازین جنگ جهانی دوم رسيد.به ترین قدرت پيشرو در 

قدرت رسيدن كمونيست ها در چين.پس از شكست و تسليم ژاپن جنگ داخلی در چين ميان ملی گرایان و كمونيست ها شدت 

ا ند.سرانجام كمونيست ها به رهبري مائو بر ملی گراهگرفت.آمریكا از ملی گرایان و شوروي از كمونيست ها پشتيبانی ميكرد

پيروز شدند و جمهوري خلق چين را تاسيس كرد.حكومت و حزب كمونيست چين با وجود داشتن رابطه دوستانه با حكومت و 

 111حزب كمونيست شوروي همواره سياستی مستقل را دنبال كرده است.صفحه

2 

17 

یكپارچگی احزاب و گروهاي سياسی و مذهبی مختلف بر محور مبارزه با استعمار نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتحاد و 

انگليس آغاز شد.با همدلی و یگانگی دكتر مصدق و آیت اهلل كاشانی موانع داخلی و خارجی یكی پس از دیگري از سر راه 

ير كرد  همكاري و اتحاد رهبران تير شرایط تغي 31برداشته شد و موفقيت هاي بزرگی به دست آمد اما پس از پيروزي قيام 

شخصيت ها و احزاب و گروهاي دست اندر كار نهضت بر اثر غلبه روحيه لجاجت خود محوري قدرت طلبی و منفعت جویيهاي 

فردي و گروهی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد.با گسترش اختالف ها و نزاع هاي سياسيميان شخصيت ها و گروهاي ملی و 

 121اهداف نهضت ملی شدن نفت به فراموشی سپرده شد.صفحهمذهبی منافع كشور و 

2 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اصغر عسکری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

 2، ص 1/. ،درس 24الف ـ صحيح ، 

 42، ص5/. ، درس 24ب ـ غلط، 

 71، ص  4/. ، درس24ج ـ صحيح، 

55./  

2 

 چهار گزینه اي زیر گزینه صحيح را انتخاب نمایيد.در سواالت 

 26، ص  2/. ، درس24، منشأ الهی سلنت نفی و مجلس منشأ قدرت و اختيارات پادشاه شد، 5الف ـ شماره 

          44، ص 5/. ، درس24، مالعبداهلل زنوزي، 1ب ـ شماره 

 76، ص   6/. ، درس24، ظهور قدرت هاي جدید، 5ج ـ شماره  

55./  

3 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.

 25، ص  2/. ، درس24الف ـ كاله فرنگی، 

 55، ص  3/. ، درس 24ب ـ سلطه استعماري انگلستان بر هندوستان، 

 83، ص  7/. ، درس 24ج ـ استعمار نو، 

55./  

5 

 در مورد اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.

 با انحالل مجلس شوراي اسالمی بار دیگر استبداد برقرار شد. این دوره كه حدود یك سال طول كشيد، به  -الف

 71، ص  4/. ، درس 4استبداد صغير معروف است. 

 93، ص  6/. ، درس4گروهی از انقالبيون سوسياليست روسی بودند كه در تبعيد به سر می بردند،  -ب

1 

4 

 جدول مقابل انتخاب كرده و در پاسخنامه بنویسيد.پاسخ مناسب را از 

 4، ص  1/. ، درس 24، خاوري شيرازي  3شماره  -الف 

 4، ص  1/. ، درس 24، ميررزا محمد جعفر خورموجی ،  5شماره  -ب

 4، ص  1/. ، درس 24، ميرزا فتحعلی آخوند زاده ،  4شماره  -ج

55./  

6 

 به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.

 6، ص  1/. ، درس 4الف ـ بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 54، ص  3/. ، درس4ب ـ به دليل جزیره اي بودن انگلستان و برخورداري از نيروي دریایی قدرتمند، 

 77، ص  6/. ، درس 4ـ به فرماندهی امير عبدالقادر برضد ارتش فرانسه ، ج 

 85، ص  7د ـ این اقدام از رونق دامداري كشور كاست و باعث شد كه كشور ما از نظر دامی به بيگانه نيازمند شود. ،درس  

، برقراري سيستم تك محصولی در پيمان هاي نظامی، استفاده از زور و توان نظامی ، ایجاد آشوب و هرج و مرج   -1-هـ 

 124، ص  11/. ،ذكر دو مورد كافی است ، درس 24كشورهاي كم توسعه، هر مورد 

/. نظر منطقی دانش آموزان كفایت می كند، درس 4تسلط استعماري بر كشورها و رسيدن به منافع نامشروع خود.  -2-هـ 

 124، ص  11

3 

7 
یك شكل كردن  -4اسكان عشایر  -5احداث خط آهن سراسري  -3ارتش منظم  ایجاد -2بازگشت به حكومت استبدادي  -1

 85و  83، صص  7/. ، ذكر دو مورد كافی است ، درس 24و كشف حجاب ، هر مورد  لباسها
5./  

/.55   55، ص  3مورد ذكر شود ، درس  3/. ،24تأسيس بانك استقراضی، شيالت شمال و تأسيس نيروي قزاق ، هر مورد  9  

8 
 به این منظور، برنامه كودتا طرح ریزي و اجراي آن به سفارت انگليس و نيروهاي انگليسی مستقر در ایران واگذار شد.

    81، ص  7كليد واژه: ) برنامه كودتا، سفارت انگليس، نيروهاي انگليسی (، درس 
55./  

11 
 خارج شدند به همراه آلمان و ایتاليا كشورهاي محورآن ها به كشورهاي همسایه از جمله چين لشكركشی كردند، از جامعه ملل 

 112، ص  9را شكل دادند. كليد واژه: ) كشورهاي همسایه، لشكركشی، جامعه ملل، كشورهاي محور(، درس 
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اصغر عسكري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1  118، ص 9ميان شوروي و كشورهاي اقماري آن از یك سو و آمریكا و كشورهاي تحت حمایت آن از سوي دیگر، درس  11

12 

كشورهاي اروپاي غربی پس از جنگ، بی درنگ با كار سخت، برنامه ریزي موثر و هوشمندانه، انجام اصالحات اجتماعی و 

كمك هاي اقتصادي از آمریكا، بازسازي را آغاز كردند و به سرعت در مسير رشد و رونق علمی، فناوري و اقتصادي  دریافت

 قرار گرفتند. 

كليد واژه: )كار سخت، برنامه ریزي موثر و هوشمندانه، انجام اصالحات اجتماعی و دریافت كمك هاي اقتصادي از آمریكا(، 

  118ص  ، 9درس 

1 

13 
جنبش هاي ضد استعماري مردم هندوستان عليه استعمار پير و نيز موفقيت حركت هاي استقالل طلبی در برخی پيروزي 

  119، ص  8آسيایی و آفریقایی ، درس  كشورهاي
1 

15 

زیرا این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادي مردم ایران، به نوعی حاكميت ملی و استقالل كشور را نقض كرده و به 

 بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت می بخشيد. تسلط

 116، ص  8كليد واژه ) نادیده گرفتن، حقوق مادي مردم ایران، حاكميت ملی و استقالل كشور، منابع و صنعت نفت.( ، درس 

1 

14 
 به اجرا درآورد.هدف این بود كه قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شركت نفت ایران و انگليس را با قاطعيت 

  118، ص  8كليد واژه: ) قانون ملی شدن، صنعت نفت، خلع ید، شركت نفت ایران و انگليس( ، درس 
1 

16 
 زیرا این تصویب نامه از نظر ایشان، موجب تضعيف اسالم و افزایش حضور بهائيان در حكومت می شد.

 126، ص   11مت( ، درس كليد واژه: ) موجب تضعيف اسالم، افزایش حضور بهائيان در حكو
1 

17 

آنان علت این اقدام را تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله 

 ورود به محمد رضا شاه پهلوي براي سفر به آن كشور اعالم كردند. اجازه

  139، ص  11كليد واژه: )تداوم دشمنی ها ،عليه انقالب اسالمی ، دخالت ، اجازه ورود به محمد رضا شاه پهلوي ، درس

1 

19 
، ص  11مأموریت این گروه زبده نظامی، تسخير چند مركز در تهران و خارج كردن آمریكایيان بازداشتی از ایران بود. ، درس 

152 
1 

 1 159، ص  12اختالفات مرزي و رفع مناقشه  بر سر اروند رود. درس براي پایان دادن به  18

21 

تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه  -2حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ ؛  -1

پاسداري از حریم  -4بيمارستان ها ؛ پرستاري از رزمندگان مجروح در  -5ها؛ تهيه و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان ؛ 

 147و  146، صص  12مورد كافی است. ، درس  2/. نمره ، ذكر 4خانواده در غياب همسران رزمنده ، هر مورد 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 محبوبه منظوری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 ( 24/1د( غلط                      ) هر مورد                  الف( صحيح                   ب( غلط                      پ( صحيح        1

 1 (24/1رد الف( گاندي                     ب( اميرعبدالقادر        پ( لنين                            د( كاوور                    ) هر مو 2

 1 ( 24/1(الف                       ) هر مورد 5( ب                               3           ( د                  2          (ج                   1 3

 1 ( 24/1الف(آیت اهلل طالقانی    ب( شوروي        پ( بنی صدر         ت(نخست وزیر دولت موقت               ) هر مورد  5

4 

 ( 4/1مخفی مخوف آلمان گشتاپو بود كه امنيت داخلی را تامين می كرد.  ) الف(  پليس 

ب( آغاز سلطنت پهلوي دوره جدیدي از تاریخ ایران است كه دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان است كه استعمار 

 ( 4/1نو شهرت دارد. ) 

1 

6 

 در صورت هر گونه تحليل درست نمره داده شود

قطعنامه ایران و عراق بيشتر به جانب داري از عراق پرداخته شده و رسما عراق را محكوم ننموده و اولتيماتوم داده نشده در 

 نمره (2ولی در قطعنامه كویت و عراق به عراق رسما اولتيماتوم داده شده و از كویت جانبداري شده است . ) 

2 

7 

 (                    4/1نهضت مقاومت ملی )-2(                   24/1كریم خان زند )-1

 ( 4/1قيامهاي مردمی سركوب كند و تامين كننده اهداف نظامی انگلستان) -3

 ( 4/1سيد مصطفی خمينی )  -دكتر علی شریعتی-5

 ( دومورد كافيست 4/1بسيج مستضعفان ) -سپاه پاسداران -كميته امداد خمينی –نهضت سواد آموزي  -جهاد سازندگی -4

25/2  

9 
 (  24/1آموزه هاي عدالت خواهانه  )  -2                           ( 24/1سياسی  )  -1

 ( 24/1شكست ژاپن از روسيه )  -5        ( 24/1ترویج اندیشه هاي نو )  -3 
1 

 1 ( 4/1(                ب( جيمی كارتر )  4/1الف( موسولينی  )  8

5/0 ( 24/1(              ب ( روسيه )  24/1الف ( فرانسه    )  11  

 1 ( 1به دليل ماهيت استبدادي دوره قاجار و نبود آزادي بيان برخی در خارج كشور به زبان فارسی روزنامه چاپ كردند )  11

55/0 ( 24/1جدایی سيتان و باوچستان ) -3(  24/1انحصارتوتون و تنباكو  )  -2(     24/1انگلستان ) -1 12  

 1 ( 1به بهانه ناهمخوانی تاریخ هجري شمسی با فرهنگ ایرانی تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی كرد. )  13

 1 ( 1انگليسی از جنوب به شمال بود.  ) بندر تركمن را به بندر شاهپور متصل می كرد و هدف ان انتقال سریع نيروهاي  15

 1 (24/1آقامحمدخان ) -5(    24/1محمد علی شاه )  -3(       24/1فتحعلی شاه ) -2(                24/1مظفرالدین شاه ) -1 14

 1 ( ذكر دومورد 1اختالل هاي روحی و روانی )  –بيماري هاي مسري  –گرسنگی  16

17 

تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس خارج كردن سرمایه هاي  -در مجامع بين المللیطرح شكایت از ایران 

شركت نفت و تحریم خرید نفت تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس 

 ( 1از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان دومورد كافيست ) 

1 

19 

اداي سوگند در مجلس شوراي ملی سوگند خورد سلطنت كند نه حكومت. همچنين امالكی را كه پدرش تصرف كرده هنگام 

بود در اختيار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند. عالوه بر این به مراجع تقليد اطمينان داد كه حجاب را محدود 

 ( 4/1یا ممنوع نخواهد كرد. ) 

5/1  
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 تعالیباسمه 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیاه سرویزیبا   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 4ص  1الف( غلط/ درس 

  113ص  8ب( صحيح / درس 

  126ص  11ج( غلط / درس 

0755 

 

2 

 53ص  3آخال / درس  -5الف( شماره 

 53ص  3گلستان/ درس  -1ب( شماره

 53ص  3تركمانچاي/ درس  -2ج( شماره

 53ص  3پاریس/ درس  -3د( شماره

1 

 

3 

 42ص  5درس  اراک / -الف( تبریز

 83ص  7ب( استعمارنو/ درس 

 138ص  11ج( آیت اهلل طالقانی/ درس 

 141ص  12د( عمليات مروارید/ درس 

075 

075 

075 

075 

5 

 23ص  2نادرشاه/ درس  -2الف( شماره 

 31ص  2انگلستان/ درس  -1ب( شماره 

 111ص  9همه موارد/ درس  -5ج( شماره 

   125ص  8فضل اهلل زاهدي/ درس  -3د( شماره 

 133ص  11شریف امامی/ درس  -3ه( شماره 

1725 

 

4 

 24ص  2الف( پرتغال و اسپانيا / درس 

 84ص  7ب( آیت اهلل مدرس / درس 

 112ص  9ج( آلمان و ایتاليا / درس 

 129ص  11د( اعتراض به تصویب قانون كاپيتوالسيون / درس 

بسياري از كشورهاي اروپایی از نتایج جنگ جهانی اول و قرارداد ورساي و یا ظهور دیكتاتوري هاي قدرتمند ه( ناراضی بودن 

 87ص  9و رقابت و زیاده خواهی هاي آنها / درس 

 و( یعنی بشر با پيشرفتی كه در صنایع نظامی و تكنولوژي به دست آورده می تواند نسل خود را از بين ببرد و یا اشاره به سالح

 117ص  9هاي مخرب اتمی و شيميایی در جنگ جهانی اول / درس 

 

075 

075 

075 

075 

075 

075 

6 

توسط دانشجویان پيرو خط امام كه امام از این اقدام با عنوان انقالب دوم یاد  1349آبان  13الف( اشغال سفارت آمریكا در 

 139ص  11كردند. / درس 

اسالمی و شوراي نگهبان، به فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت براي رسيدگی به ب( با بروز اختالف ميان مجلس شوراي 

 155ص  11این اختالفات تشكيل شد تا مشكالتی در اداره كشور به وجود نياید. / درس 

175 

 075  45ص  5فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به تمام قشرهاي مختلف جامعه/ درس  7

9 
 –ارزیابی رویدادهاي تاریخی  -گزینش و نقد منابع –بهره برداري از منابع و اسناد و مدارک معتبر  –روش تحقيق علمی 

 6ص  1( / درس  1,24استفاده از نتایج تحقيقات سایر علوم ) سه مورد كافی است هر مورد  –نوشتن وقایع به زبان ساده 
0755 

8 

تقویت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبی در ميان جوانان  – 1,24تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ 

ص  12( / درس  1,24) سه مورد كافی است هر مورد  1,24اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن  – 1,24ایرانی 

144 

0755 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زیبا سياه سروي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

11 

تبدیل  – 1,24برپایی مجلس شوراي ملی  – 1,24تدوین و اجراي قانون اساسی  – 1,24برقراري آزادي و برابري در كشور 

تبدیل حكومت  – 1,24)تغيير در شيوه اداره كشور   1,24حكومت ناكارآمد و ناسالم قاجار به حكومتی كارآمد و قانونمند 

 (1,24خودكامه قاجار به سلطنتی مشروطه 

 45ص  5( / درس  1,24مورد كافی است هر مورد  5) 

1 

11 
)رقابت بر سر مستعمرات / توسعه و دخالت  1,4مسابقه تسليحاتی  – 1,4اختالفات مرزي و دشمنی شدید آلمان و فرانسه 

 91ص  6( / درس  1,4در بالكان( ) دو مورد كافی است هر مورد 
1 

12 
كه در صورت پيشروي روسها، انگليسی ها  1,4نيروهاي انگليسی از جنوب به شمال ایجاد راهی سراسري براي انتقال سریع 

 87ص  7/ درس  1,4به كمك این راه، نيروهاي خود را به سرعت به شمال فرستاده مانع نفوذ آنها در هند شوند. 
1 

13 

 1,4فرستادن كشتی هاي جنگی به خليج فارس و تهدید نظامی  – 1,4تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده 

تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس و خارج كردن سرمایه  –)طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی 

 118ص  8( / درس  1,4هاي شركت نفت و تحریم خرید نفت( ) دو مورد كافی است هر مورد 

1 

15 
امكان مالقات مبارزان با رهبر انقالب و  – 1,4مصاحبه و سخنرانی براي افشاي جنایات پهلوي  –استفاده از امكانات تبليغی 

 135ص  11/  درس 1,4منشركردن پيام هاي امام با شتاب بيشتر 
1 

14 
كمك هاي تداركاتی و شيميایی 1,24بهره گيري از سرماي زودهنگام زمستان  1,24مقاومت سرسختانه در برابر آلمانی ها 

 115ص  9/ درس  1,24كه از طریق خاک ایران به آنها می شد.1,24انگلستان و آمریكا  1,24
1725 

16 

و  1,4حاكميت ملی و استقالل كشور را به نوعی نقص می كرد  1,4چون این قرارداد عالوه برنادیده گرفتن حقوق مادي ایران 

  1,4به تسلط بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت می بخشيد 

 116ص  8/ درس 

175 

17 

ت هاي كنند و این فتح مقدمه تسلط اعراب بر قسمدر نبرد قادسيه مسلمانان توانستند تيسفون پایتخت ساسانيان را فتح 

سال تمام ایران توسط اعراب فتح شد، صدام به این وسيله می خواست خود را  21دیگر ایران شد تا جایی كه در كمتر از 

 158ص  12فاتح كامل ایران اعالم كند. / درس 

0755 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 انیطاهر میمر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 د( غ              ج( ص                  ب( غ                   الف( ص          1

 2 د( انقالب مسيحی               ب( كالت نادر             ج( مرد بيمار اروپا                       الف( خاوري شيرازي       2

5/1 كنشتاین الف( گلستان           ب( پاریس            ج( فن 3  

5 
 الف( ناظم االسالم كرمانی                    ب( ميرزا تقی خان فراهانی

 د( صلح ورساي       ج( استبداد صغير                            
1 

 1 ( ج5                   ( الف     3         ( ج        2                  ( ب        1 4

6 

 صلح ورساي ـ تشكيل جامعه ي ملل )یك مورد(الف( پيمان 

 ب( كشته شدن وليعهد اتریش در شهر سارایوو

 ج( صلح و همكاري ميان كشورها

 د( توسط خليل تهماسبی از اعضاء فدائيان اسالم

2 

7 

ا كه تالف( پس از جنگ جهانی دوم رقابت و بی اعتمادي شدیدي بين شوروي و متحدانش، و آمریكا و متحدانش در گرفت 

 سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم ادامه یافت.

ب( سياست موازنه منفی به پيشنهاد دكتر مصدق به تصویب رسيد كه دولت را از مذاكره و انعقاد قرارداد با كشورهاي خارجی 

 در خصوص نفت ایران بدون تأیيد مجلس منع می كرد.

5/1  

 

5/1  

9 

 اعتصابتحریك كاگران صنعت نفت به 

 فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس

 طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی

 مورد( 2تهدید اقتصادي ایران  )

1 

8 

 برداشتن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و 

 الف( انتخاب شوندگان

 سوگند خوردن به كتاب آسمانیب( حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد و تبدیل آن به 

1 

11 
 ـ ایشان با استفاده از امكانات تبليغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حكومت پهلوي را افشاء می كردند.

 ـ امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد، و پيام هاي ایشان با شتاب بيشتري در ایران منتشر شد.
1 

11 

  .با هدایت انگليسی ها بوجود آورد نيروهاي سه گانه ارتش را

 به نو كردن ارتش پرداخت.

 قانون نظام وظيفه عمومی را به تصویب رساند. 1315در 

5/1  

12 

 ـ برگزاري همه پرسی تعيين نظام سياسی جدید

 ـ تدوین قانون اساسی

 ـ شكل گيري هيأت دولت بر اساس قانون اساسی )دو مورد(

1 

 1 مورد(5ترور شخصيتها و مردم انقالبی ـ حمله نظامی آمریكا به طبس ـ طراحی كودتا )ایجاد آشوب و نامنی ـ  13

15 
 حضور مستقيم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز 

 مشاركت در تأمين بخشی از هزینه هاي مادي جنگ از طریق كمكهاي داوطلبانه
1 

14 

 تسلط بر خليج فارس و جدا كردن خوزستان از ایران

 نابودي اقنالب اسالمی و جلوگيري از انتشار افكار انقالبی در ميان مردم عراق 

 مورد( 2رسيدن به رهبري در جهان عرب )

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

  24/1غلط  –الف 

  24/1صحيح   –ب  

  24/1صحيح    -ج   

 24/1صحيح   –د    

1 

2 

   24/1اسداهلل علم   -الف 

   24/1استالين    -ب   

  24/1هيتلر  –ج   

 24/1جمشيد آموزگار   –د   

1 

3 

 24/1مونتسكيو   –الف   

 24/1انقالب مشروطه   –ب    

  24/1استعمارنو  –ج    

 24/1احزاب   -د    

1 

5 
  24/1ميرزا محمد خورموجی    –الف    

 24/1تاكيد برسنجش و نقد منابع   –ب     

5/0  

 

4 

 4/1مداخله وفشار خارجی  – 3فقدان تشكيالت منظم ومنسجم اداري واقتصادي –2فرهنگ كهن استبدادي – 1 -الف 

 24/1مهار كردن نيروي رزمی عشایر   –ب 

 24/1به قدرت رسيدن كمونيست ها درچين   –ج  

 4/1نابودي اقتصاد ایران ووابستگی به بيگانگان   –د  

 4/1يين متجاوز عقب نشينی به مرزها وتع  -ه  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

 1 26ص  2این بود كه منشا الهی سلطنت نفی ومجلس منشا قدرت وتعيين كننده اختيارات پادشاه شناخته شد . درس  6

7 
فروكش كردن جنگ هاي داخلی دراوایل دوره قاجار وجنگ هاي ناپلئون كاالهاي صنعتی اروپا چندان به ایران وارد نمی شد. 

 58ص  5درس
55/0  

9 

  24/1عهدنامه گلستان  -2                              52ص  3درس  24/1عهدنامه تركمانچاي  – 1

                               24/1عهدنامه پاریس  -5                                                              24/1عهدنامه آخال   – 3 

    24/1قرارداد گلداسميت   – 4 

25/1  

8 
 74/1بله . زیرا نویسنده خودمستقيما شاهد اوضاع بوده است بنابراین به عنوان منبع اصلی محسوب می شود.  – 1

 7فعاليت  6درس  4/1شواهد و مدارک اخذ شده ، صحت  ادعاي نویسنده را تایيد ميكند .  – 2

55/0  

5/0  

11 

همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه ، انگليسی هاتصميم گرفتند با تقویت كشورآلمان كه همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اول 

بود ، كمی از مشكالت اقتصادي كشور یاد شده بكاهند ومانع افتادن آلمانی ها به دام كمونيسم شوند. از نظر انگليسی ها ، 

كه سياستمداران انگليسی به روساي كشورهاي تحت سلطه خویش دستور دهند تاامكان بهترین راه مساعدت به آلمان این بود 

فعاليت هاي تجاري وصنعتی آلمان را دراین كشورها فراهم سازند، به همين دليل رضا شاه درهاي كشور ایران را به روي 

 سرمایه هاي آلمانی گشود. 

 فعاليت هاي تجاري –كشورهاي تحت سلطه  –كمونيسم  –دي مشكالت اقتصا –تقویت آلمان  –كليد واژه : ) انگلستان 

 86ص  7وصنعتی ( به هر كدام از كلمات اشاره شود بخشی از نمره منظور گردد . درس 

5/1  

 



 

93 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقيان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

11 
م به كشوري نيرومند تبدیل شد وسياست خارجی تهاجمی در پيش گرفت .  21در نتيجه این تحوالت ، ژاپن در ابتداي سده  

 112ص   9درس
1 

12 
موسولينی سوداي احياي دوباره امپراتوري روم باستان وتسلط بر دریاي مدیترانه وشمال آفریقا را درسر می پروراند.تجاوز 

 111ص  9اتيوپی درآفریقا با تكيه برهمين تفكر صورت گرفت . درس نظامی این كشور به 
1 

13 
دكتر مصدق . براساس آن نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند كه دولت را از مذاكره و انعقاد قرارداد با كشورهاي خارجی 

 116ص  8درخصوص نفت ایران بدون تایيد وتصویب مجلس منع می كرد. درس 
25/1  

15 

گلشایيان این بود كه این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادي مردم  –از جمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس 

ایران ، حاكميت ملی واستقالل كشور را به نوعی نقض می كرد وبه تسلط بيگانگان برمنابع وصنعت نفت مشروعيت می بخشيد. 

 116ص  8درس 

5/1  

14 

 رزه تغيير كرد وسرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد .هدف مبا – 1 

 حضور امام خمينی در صحنه مبارزه موجب شد بسياري از روحانيون به مبارزات سياسی روي بياورند. – 2 

 عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان ، اقشار دیگري از جامعه نيز به جمع مبارزان پيوستند . – 3 

رهبري امام خمينی به عنوان مرجع دینی برجسته ترشد ومبارزان به نقش و قدرت مذهب دراین زمينه توجه بيشتري  – 5 

 129ص  11نشان دادند. درس 

1 

 1      139ص  11مهندس بازرگان واعضاي كابينه او كه با تسخير سفارت آمریكا موافق نبودند ، استعفا كردند . درس  16

17 

اي از اختالف ها ميان مجلس شوراي اسالمی وشوراي نگهبان مشكالتی دراداره كشور به وجود آمد. از این رو ، به با بروز پاره 

فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت ، مركب از مسئوالن عالی رتبه كشور وصاحب نظران برجسته ، تشكيل شد تا به اختالفات 

 155ص  11مجلس و شوراي نگهبان رسيدگی كند. درس 

1 

19 

 تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام خمينی در روند جنگ . –الف 

 تقویت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبی در ميان جوانان ایرانی . –ب  

 اتحاد ميان نيروهاي مسلح وتقویت روحيه فرماندهان و رزمندگان . –پ  

 14ص  12اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن . درس  –ت  

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نادرحبیبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 /.24بارم هركدام-(68)ص-(،ج:غلط29)ص-( ،ب:صحيح12)ص-الف: صحيح 1

 1 /.24بارم هركدام-(55)ص 5(،د:54) 2(،ج:55)ص 1(،ب:53)ص 3الف: 2

25/1 /. 24بارم هر كدام -(122)ص 2(، ج:24)ص 3(، ب:4)ص 3الف: 3  

 1 /. 24( بارم       هركدام122( د:دارسی )ص77(،ج:انگلستان)ص71(،ب:مشروطه مشروعه)ص64الف:مظفرالدین شاه)ص 5

4 

م باعزم واراده اي محكم به اصالحات اساسی واخذ تمدن جدید غربی اقدام  18الف:ژاپن درنيمه دوم قرن

 /.(4()112كردندوازنظرسياسی،اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی متحول شد. )ص

ب:سازمان قضایی عصرقاجار كه تخلفات وجرائم سياسی وامنيتی مانندشورش،سرقت،نزاع وعدم پرداخت ماليات رسيدگی 

 /.(4()51می كردند. )ص

1 

/.5 /.(4()2تاكيد بر تاریخ سياسی ونظامی و..... )ص-داشتن روحيه تملق وچاپلوسی 6  

/.5 /.(4( )17حل اختالفات مذهبی باعثمانی)ص-2موروثی شدن سلطنت در خاندان او،-1 7  

/.5 /.(4()41افزایش در آمد مالكان ومشاركت تجار خارجی وداخلی درصدور برخی محصوالت كشاورزي مثل :پنبه وتریاک)ص 9  

/.5 /.(4()116هاي آمریكایی)صبمباران اتمی دو شهرهيروشيما وناكازاكی ژاپن توسط هواپيما  8  

/.5 /.(4()126حذف قيد سوگند به قرآن مجيد)ص-2برداشتن دوقيدمسلمان ومرد بودن انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان-1 11  

/.5 /.(4()131مجاهدین خلق)ص-2حزب ملل اسالمی،-1 11  

/.5 /.(4( )138عمران،آبادانی ورفع فقر ومحروميت در روستاها)ص 12  

/.5 /.(4()152تسخيرچند مركز درتهران وخارج كردن آمریكایيان بازداشتی از ایران بود.)ص 13  

/.5 /.(4( )144تبعيد كامل مردم ومسئوالن ازفرامين امام ره در روند جنگ)ص 15  

/.5 /.(4()65موردص2استبدادسياسی،نبود قانون وفساد،بی لياقتی زمامداران) 14  

5/0 /.(4()96تهران،كرمانشاه)ص نزدیك شدن ارتش روسيه به 16  

 1 (1()83اسكان عشایر)ص-5احداث خط آهن سراسري،-3ایجاد ارتش منظم،-2بازگشت به حكومت استبدادي،-1 17

19 
امكان فعاليت هاي تجاري وصنعتی آلمان در ایران فراهم گردیدورضا شاه درهاي كشور رابروي سرمایه هاي آلمانی 

 (1()86گشود.)ص
1 

 1 (1()111پيشنهادتقسيم سرزمين فلسطين به دوكشور عربی ویهودي راتصویب كرد.)ص 18

 1 (1()118برقراري اتحادها وپيمان هاي سياسی ونظامی مانندناتو ،ورشو)ص-2مسابقه تسليحاتی وعلمی،-1 21

 1 (1()116ایستادگی دربرابرامتياز خواهی دولت هاي سلطه جو بود)ص 21

22 
طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی،تهدیداقتصادي ایران باتعطيلی شعب بانك انگليسی،تحریك كارگران صنعت نفت 

 ( 4/1()118به اعتصاب گسترده از طریقمنع شركت نفت ایران وانگليس از پرداخت فوث العاده دستمزدآنان)ص
5/1  

23 
كردند،امكان مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد وپيام هاي امام با شتاب با مصاحبه وسخنرانی جنایات پهلوي راافشا می 

 (1()135بيشتري درایران منتشر شد)ص
1 

 1 (1()155براي رفع اختالف مجلس وشوراي نگهبان تشكيل شد)ص-مان امام خمينی رهبه فر 25

24 
تهيه -3همسران،فرزندان خویش براي حضور درجبههتشویق برادران، -2حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ-1

 (4/1()146وآماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان اسالم)ص
5/1  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بادامچی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (12ص 1()درس 1,24صحيح ) -ب                   (3ص 1()درس  1,24غلط )  -الف -1دسته اول: 

 (51ص 3( )درس1,24غلط   )  -د                      22ص  2(درس 1,24غلط)  -ج                      
1 

2 
 (     6ص 1()درس 1,24)  5-ب          (                             4ص  1()درس 1,24)  3 -الف -2

                                                                (                                                                                                                            34ص  2()درس 1,24)   1 -د          (                            27ص  2()درس 1,24)  4 -ج      
1 

3 
 (55ص 3()درس 1,24معاهده گلداسميت) -(        ب 54ص 3() درس1,24معاهده فين كنشتاین)  -الف -3

 (              53ص 3() درس 1,24معاهده تركمانچاي )  -(                     د53ص  3() درس 1,24معاهده آخال )  -ج      
1 

5 

 کبهره برداري از منابع و اسناد و مدار -2استفاده از روش تحقيق علمی -1الف(  -5

 ساده نویسی-5گزینش و نقد  -3 

 (6ص  1()درس 1,4از نتایج تحقيقات علومی چون باستان شناسی و .... استفاده ميشد.)  -4 

 (24ص  2() درس  1,4ب( بهانه دفاع از حقوق اقليت ها   ) 

 (31ص  2()درس  1,4ج( گسترش استعمار، و گسترش استثمار) 

 نفوذ اجتماعی و دینی و روحانيت -2و نظام اداري فاقد ابزارهاي الزم مانند ارتش  -1د( 

 (37ص 3()درس1,4دخالت هاي استعمارگران )دومورد كافی است(    ) -5قدرت سياسی و نظامی ایالت -3

2 

4 
 (71ص 4( )درس 1,24غ ) -ب                 (58ص 5()درس 1,24ص)  -دسته دوم: الف- 1

 (95ص  6( ) درس1,24غ ) -(                  د73ص  4( درس 1,24ص ) -ج                       
1 

6 
 (71ص  4( ) درس 1,24) 1-(                                   ب44ص  5( )درس1,24) 5 -الف -2

 (98ص  6( ) درس 1,24) 2 -(                                    د63ص  4( ) درس1,24)  6 -ج     
1 

7 
 (95ص  6( ) درس 1,24پيمان ورساي )  -(                ب91ص  6( ) درس 1,24)  1817قرارداد -الف-3

 99ص  6( ) درس 1,24) 1818قرارداد  -(                 د96ص  6( ) درس 1,24) 1814قرارداد   -ج     
1 

9 

 (45ص  5( ) درس1,4فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف است ) -الف-5

 ( 66ص  4( ) درس1,4تاسيس عدالت خانه)  -ب     

 (67تشكيل هيئت وزیران به ریاست نخست وزیر)ص -2(                    67تشكيل مجلس شوراي ملی)ص -1 -ج     

 (69گسترش احزاب و انجمن ها و روزنامه ها) ص-5   ( 67تدوین و تصویب قانون اساسی )ص  -3          

ذكر دو مورد كافی -(1,4ازكل درس()  تبدیل حكومت سلطنتی به حكومت مشروطه سلطنتی )استدالل دانش آموز-4

 است.        

 (91ص  6( ) درس 1,4كشته شدن وليعهد اتریش توسط یك جوان صربستانی است.) -د     

2 

8 
 (111ص  9( ) درس 1,24)  2 -(                                      ب89ص  9( ) درس 1,24)  3 -الف

 (142ص  12( ) درس 1,24)  3 -د                                 (139ص  11( ) درس 1,24)   5 -ج
1 

 0755 (124ص11( )درس1,24علی امينی) -(1,24اصالحات ارضی) -(    ب132ص  11( ) درس 1,24حاج مصطفی خمينی )  -الف 11

11 

 پاسخ كوتاه دهيد

 (128ص 11( ) درس1,4تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی كرد. ) -الف

 (118ص 9( ) درس 1,4با سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم.)  -ب

 (85ص  7( ) درس 1,4مهار كردن نيروهاي رزمی عشایر بود.) -ج

 این اقدامات نتيجه مهمی به همراه نداشت. -2اكثریت این گروه ها دستگير، زندانی یا اعدام می شدند.           -1 -د

 شخصيت هاي سياسی و مذهبی از مبارزه مسلحانهعدم حمایت  -3

 اكثریت ماهيت كمونيستی داشتند و مورد حمایت شخصيت هاي مهم نبودند. -5    

3 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بادامچی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 

 ذكر دو مورد-(131ص 11( ) درس 1,4استدالل دانش آموزان در بيان مطالب كفایت می كند. ) 

دو كشور خواسته شده از كاربرد زور خودداري كنند و از راه هاي مسالمت آميز و حقوق بين  در حمله عراق به ایران، از -1 -ه

 (3فعاليت 141ص  12( )درس 1,4المللی حل نمایند، اما در حمله عراق به كویت حمله را محكوم كرده است.)

 (1,24رد)ذكر یك مورد كافی است()ایران و عراق را به هر پيشنهاد مناسب، ميانجيگري، راههاي مسالمت آميز ملزم ك -2-ه

 (3فعاليت 141ص  12() درس 1,24عراق و كویت را به مذاكرات فشرده ملزم كرد.)       

 

12 

 تبليغات گسترده، عليه احمدشاه كه او را نسبت به سرنوشت مملكت بی اعتنا نشان دهد.-1

 ممانعت انگليسی ها از بازگشت احمدشاه به ایران-2

 احمدشاه عالقه اي به كشور ندارد در نتيجه تبليغات عليه اوباور مردم كه -3

 سركوب شيخ خز علی و شورش هاي پراكنده دیگر-5

 ( ) ذكر دو مورد كافی است.(82ص  7( ) درس 1ایجاد امنيت و افزایش محبوبيت رضا خان)-4

1 

13 

 .دیكتاتوري تك حزبی داشتندنظام  -3نژاد پرست             -2هر دو ملی گراي افراطی               -1

 .سازمانهاي پليسی، امنيتی، مخفی داشتند -4                .             هر دو خود را پيشوا یا دوچه می ناميدند-5

 بدنبال احياي كشوري قدرتمند بودند) ذكر مورد كافی است(-6

1 

15 

براي روس ها و انگليسی ها اهميت یافت و از سوي دیگر در پی هجوم ارتش نازي به خاک شوروي، حفاظت از منابع نفت -3

 خاک ایران مناسب ترین مسير براي رساندن كمك تسليحاتی و تداركاتی متفقين به نيروهاي شوروي بود.

كليد واژه:) هجوم نازي به شوروري، حفاظت از منابع نفت، خاک ایران مناسب ترین مسير، كمك تسليحاتی به شوروي، هر 

 (119ص  9( ) درس 1لمات توسط دانش آموز اشاره شود بخشی از نمره منظور شود.()كدام از ك

1 

14 
 یعنی ایستادگی در برابر امتياز خواهی دولت هاي سلطه جو.«: موازنه منفی»-5

 ( 116ص8( ) درس 1,4تسليم شدن در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتياز به آنها )هر كدام «: موازنه مثبت»      

1 

16 

تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس از پرداخت فوق العاده دستمزد -1

 فرستادن كشتی هاي جنگی به خليج فارس و تهدید نظامی-2     آنان                                                             

 تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس، تحریم خرید نفت-5مجامع بين المللی     طرح شكایت از ایران در -3

 (118ص  8( ) درس1,4اشاره به دو مورد كافی است هر مورد)-4

17 

 حضور روحانيون در مبارزات سياسی -2سرنگونی رژیم پهلوي                                               -1

 برجسته شدن رهبري امام خمينی به عنوان مرجع دینی-5اقشار دیگري در جامعه در جمع مبارزان            حضور -3

 نقش و قدرت مذهب در این مبارزه بيشتر شد.-4

 (129ص  11( ) درس1,4)موارد دیگر از نظر مصحح صحيح می باشد()ذكر دو مورد كافی است() هرمورد

1 

19 

 (1,4امكانات تبليغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حكومت پهلوي را افشا می كردند.)ایشان با استفاده از 

 (1,4امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پيام هاي امام با شتاب بيشتري در ایران منتشر شد)

 (135ص 11اشاره به كلمات خط كشيده كافی است() درس 1,4)هر مورد 

1 

18 

استفاده از امكانات نظامی پایگاه هوایی شهيد نوژه همدان، محل سكونت حضرت امام و برخی مراكز مهم در قصد داشتند با 

 (1) )اشاره به موارد خط كشيده شده كافی است( پایتخت را بمباران و نظام جمهوري اسالمی ایران را ساقط كنند.

 (153ص11)درس

1 

21 
 (1,24به فرمان امام خمينی) -(1شوراي نگهبان رسيدگی كند)هدف اختالفات ميان مجلس شوراي اسالمی و 

 (155ص 11( )درس1,24)
1725 

21 

 تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه-2       حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ-1

 ندگان مجروح در بيمارستان هاپرستاري از رزم-5          تهيه و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان-3

 (147و  146ص  12( ) درس 1)ذكر دو مورد كافی است( )     پاسداري از حریم خانواده در غياب همسران رزمنده-4

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اکبر تقوی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (24/1قسمت الف: )هر مورد 

 ( 112صفحه -8ج:صحيح)درس(        91صفحه -6(    ب: غلط )درس 2صفحه -1الف:صحيح )درس
57./  

2 

 (24/1قسمت ب: )هر مورد 

به الف وصل  3شماره ---( 77صفحه -6به د وصل شود)درس  2شماره ---( 29صفحه -2به ج وصل شود)درس  1شماره 

 ( 122صفحه -8شود)درس

57./  

3 

 (24/1قسمت ج: )هر مورد 

  ( 52صفحه -3گلستان)درسب:  ---( 81صفحه -7الف: سيد ضياء الدین طباطبایی)درس

 (111صفحه -9)درس گشتاپو ج:

57./  

5 
 (24/1قسمت د: )هر مورد 

 ( 89صفحه -9)درس د-3----( 82صفحه -7)درس ب-2----( 42صفحه -5)درس الف-1
57./  

4 

 ( 12صفحه -1( )درس4/1به دليل ماهيت استبدادي حكومت قاجار و نبود آزادي بيان)-

 -9()درس4/1بودند كه می خواستند دولت تك حزبی قدرتمندو متمركزي در ایتاليا ایجاد كنند .) یك گروه ملی گراي افراطی-2

 ( 88صفحه

 فكر كنيد و پاسخ دهيد:

 ( 53صفحه -3( )درس4/1الف:عدم اطالع زمامداران و مردم ایران از تغيير و تحوالت و پيشرفت هاي كشورهاي اروپایی)

 -3( )درس4/1آشنا نبودن به دانش هاي نوین نظامی)یك مورد  -مقابل روسهاب:نداشتن تجهيزات پيشرفته جنگی در 

 ( 53صفحه

 كاربست شواهد تاریخی:

عدم رعایت بی طرفی در مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل،در صورتيكه مصوبه هاي سازمان ملل باید به دور از -

ه ولی حمله عراق به ایران محكوم نگردیده است. حمله عراق به كویت محكوم شد 661جانبداري باشد. مثال در قطعنامه

(4/1) 

حمایت یا عدم حمایت از مهره هاي خاص در موقعيت هاي مختلف با توجه به منافع كشورهاي قدرتمند،به عنوان مثال -

 به خوبی معلوم است كه در این قطعنامه قدرت هاي بزرگ از صدام حمایت نموده اند ولی در قطعنامه 578در قطعنامه 

 ( 141صفحه -12( )درس4/1از حمایت صدام از سوي دولت هاي بزرگ خبري نيست. ) 661

3 

/.7 (  13صفحه -1()درس4/1محلی براي نگهداري،حفاظت،مرمت،طبقه بندي و آماده سازي اسناد براي استفاده محققين ) 6  

7 
الف:موروثی شدن سلطنت در خاندان او   ب:حمایت نكردن بزرگان  و روساي طوایف  از خاندان صفوي   ج:حل اختالفات 

 ( 17صفحه -2( )درس24/1مذهبی با عثمانی)هرمورد 
7./  

9 

-ردندكالف:محاكم عرف به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی مانند شورش،سرقت،نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگی می 

این محاكم توسط قضات و مامورانی اداره ميشد كه از مقام هاي حكومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند ولی ب: محاكم 

در این محاكم روحانيان قضاوت می كردن و هزینه هاي -شرع:به دعاوي خانوادگی،ملكی و ارث را حل و فصل می كردند

 ( 51صفحه -3درسنمره( )1رسيدگی بر عهده طرفين دعوا بود.)

1 

8 
( مفهوم: پنج نفر از مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس نظارت كنند تا قانونی خالف قانون 24/1شيخ فضل اله نوري )

 ( 71صفحه -4( )درس74/1اسالم به تصویب نرسد.)
1 

/.7 ( 85صفحه -7( )درس4/1مهار نيروي رزمی عشایر ) 11  

11 
رضاشاه می دانست كه نمی تواند مدرس -2( 4/1براي ادامه ي حكومت رضاشاه بود. ) وجود مدرس در تهران خطري جدي-1

 ( 84صفحه -7( )درس4/1را مانند دیگر مخالفان،بدون توجه به عكس العمل مردمبه راحتی از بين ببرد. )
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اكبر تقوي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

12 
نمره( چون تصميماتش 1جنگ ميان دولت ها بوجود آمد.)براي كمك به حل و فصل اختالفات كشورها و جلوگيري از دشمنی و 

 ( 87صفحه -9( )درس4/1ضمانت اجرایی الزم را نداشت.)
7/1  

13 

چون با حمله آلمانها به شوروي منافع نفتی متفقين به خطر افتاده بود،ترس از سقوط شوروي در برابر هيتلر،سبب شد تا متفقين 

اشغال نمایند و از طریق راه هاي ایران كمك هاي الزم را به جبهه شوروي براي ممانعت از چنان امري كشور مارا 

 ( 119صفحه -9نمره( )درس1برسانند.)

1 

15 
( دكتر 74/1ایستادگی در برابر امتياز خواهی دولت هاي سلطه جو یا عدم اعطاي امتياز به قدرت هاي استعماري شرق و غرب)

 ( 116صفحه -8( )درس24/1مصدق)
1 

14 

طرح   -فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس و تهدید نظامی  –تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصابات گسترده 

اي شركت خارج كردن سرمایه ه  -تهدید اقتصادي ایرانبا تعطيلی شعب بانك انگليس  -شكایتاز ایران در مجامع بين المللی  

 ( 118صفحه -8)درس  مره(ن 4/1مورد،هر مورد 3نفت و تحریم خرید نفت )

7/1  

16 
الف:برداشتن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان    ب:حذف قيد سوگند خوردن 

 ( 126صفحه -11نمره(  )درس 4/1به قرآن مجيد و تبدیل آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی )هر مورد 
1 

17 

ان مجالس ترحيمی در بسياري از شهرهاي ایر---را برانگيخت و تنفر بيشتري نسبت به حكومت ایجاد كرداعتراضات تازه اي 

 -11نمره (  )درس 4/1برگزار شد و بار دیگر یاد و خاطره امام خمينی جان تازه اي به جریان مبارزات داد. )هر مورد 

 (132صفحه

1 

19 
دخالت در امور  -2منی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی تداوم دش-1دالیل:---تسخير النه جاسوسی آمریكا

 ( 139صفحه -11نمره(  )درس4/1داخلی ایران) هرمورد 
7/1  

/.7 ( 155صفحه -11( )درس4/1رسيدگی به اختالفات مابين مجلس و شوراي نگهبان ) 18  

 1 ( 149صفحه -12)درس  نمره( 4/1تعيين متجاوز )هرمورد  -2عقب نشينی به مرزها   -1 21
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهره شعبان زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 صحيح -2                            غلط-1 1  

55/0 لهستان د( حمله آلمان به  -3       ب( شمس العماره                -2  ج( تغيير مذهب رسمی كشور              - 1 2  

3 
 سال پایان جنگ جهانی دوم        سال شروع جنگ جهانی اول           انقالب كبير فرانسه   

                                                          م 1798م                                 1815م                              1854                       
55/0  

5 

 دستيابی به آبهاي آزاد براي كسب منافع تجاري و-از برنامه هاي پتر كبير براي قدرتمند كردن روسيه : }گسترش روسيه -1

 قویت ارتش {تاسيس دانشگاه و ت–اقدامات نظامی در حوزه دریاهاي بالتيك، سياه و مازندران  –سياسی 

سر  –ون تاسيس دارالفن –انتشار روزنامه وقایع االتفاقيه  –یكی از اقدامات امير كبير : } برنامه منسجم براي اصالح امور  -2

 و سامان دادن امور {

ایجاد –یك شكل كردن لباس و كشف حجاب  –اسكان عشایر  -از جمله اقدامات رضا شاه : } احداث خط آهن سراسري -3

 منظم و بازگشت به حكومت استبدادي {ارتش 

يوه ش –در دوره قاجار ، نظام توليد بر سه شيوه استوار بود . یكی از شيوه ها عبارت است از : }شيوه سهم بري دهقانی  -5

 شيوه شبانكارگی و ایلياتی كوچ نشينان { –خرده كاالیی دولتی و خصوصی شهري 

 
2 

4 

               به بهانه سوء قصد به جانش –محمدعلی شاه  -3                       سيمون بوليوار                  -1

  دوچه –موسولينی  -5شاه                                    –انقالب سفيد  -2

 امام خمينی -5آیت اهلل طالقانی  - 3آیت اهلل مدرس  -2آیت اهلل كاشانی  -1

 
2 

6 
 روسيه  –انگلستان  –كشورهاي عضو اتفاق مثلث ) متفقين ( : فرانسه 

 اتریش مجارستان –ایتاليا  –كشورهاي عضو اتحاد سه گانه )متحدین ( : آلمان  
5/1  

 1 : رضاخان 1288: سيد ضياء الدین طباطبایی / مهره نظامی در كودتاي  1288مهره سياسی در كودتاي  7

9 
با اراده محكم به اصالخات سياسی و اخذ تمدن جدید غربی اقدام كردند و این دوره كه به  18قرن  ژاپنی ها در نيمه دوم

 انقالب ميجی معروف شد ، ژاپن از نظر سياسی و اجتماعی و اقتصادي متحول و نيرومند شد .
1 

8 

امتياز  مجلس و ایستادگی در برابرسياست موازنه منفی : منع مذاكرات نفتی دولت با كشورهاي خارجی بدون تأیيد و تصویب 

دهی دولت هاي سلطه جوست در حاليكه سياست موازنه مثبت :تسليم شدن در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتيازات نفتی 

  به آنها ست.

1 

11 

ه موجب شد حضور امام خمينی در صحنه مبارز -2هدف مبارزه تغيير كرد و سرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد - 1

عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان ، سایر اقشار جامعه به جمع  -3بسياري از روحانيون به مبارزات سياسی روي بياوردند 

 رهبري امام برجسته تر شد و مبارزان به نقش و قدرت مذهب بيشتر توجه كردند .  -5مبارزان پيوستند .

1 

11 
كميته امدادامام:براي حمایت از محرومان ، سپاه پاسداران : براي پاسداري از آرمانها و دستاوردهاي انقالب ، جهاد سازندگی 

 : براي رفع محروميت و فقر از روستاها ، نهضت سواد آموزي : براي رفع بی سوادي شكل گرفت . 
5/1  

 1 طراحی كودتا -5حمله نظامی آمریكا به طبس  -3انقالبی ترور شخصيت ها و مردم -2 –ایجاد ناامنی و آشوب -1 12

13 

فرستادن كشتی هاي جنگی به  -2تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب كسترده از طریق منع پرداخت حقوق آنان -1 

تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب  -5طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی  -3خليج فارس و تهدیدات نظامی 

 بانك انگليس و تحریم نفت .

1 

 1 آمریكایی دو شهر هيروشيما و ناگازاكی ژاپن را با بمب هاي اتمی ویران كردند و جنگ پایان یافت .هواپيماهاي 1854در  15

 1 در این عمليات نيروي دریایی ارتش ایران ، تمام اسكله هاي عراق را منهدم كرد و نيروي دریایی عراق را نابود كردند. 14

 1 تعيين متجاوز –عقب نشينی به مرزها  16
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             زهرا توکلی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 در عبارت زیر، موارد صحيح  و غلط را مشخص كنيد.
 برگزید.الف(ماكس وبر بنيان گذار جامعه شناسی ابتدا نام فيزیك اجتماعی را براي این رشته 

 ب(نظام سياسی دموكراسی حكومت اكثریت بر اساس حقيقت و فضيلت است.
 ج(سياست هویت متعلق به دوران مدرن است .

 د(امروزه قدرت نرم سبب سلطه فرهنگی می شود.
 ه(علم اجتماعی جهان اسالم فقط  درباره وضعيت مطلوب جامعه اسالمی خواهد كرد.

25/1  

2 

 مناسب تكميل كنيدجاهاي خالی را با عبارت 

 جامعه شناسی .................. بيشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم  تجربی فاصله گرفت.-الف

 ................... یك ساختار اجتماعی پویا است.-ب

 نها را از بين نمی برد .طرفداران رویكرد سوم به نابرابري اجتماعی به بهانه .................. آزادي افراد وامكان رقابت بين آ-ج

 ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم ................. می نامد.-د

2 

3 

 سؤاالت چهارگزینه اي

 از سلطه افراطی نظم اجتماعی برزندگی به قفس آهنين یاد می كند. .................. -1

 د( ماركس               ج( اگوست كنت                  الف( دیلتاي                            ب( ماكس وبر                  

 مسدود شدن پيشرفت مادي جامعه وسازگاري با فطرت انسانی به ترتيب از پيامد هاي كدام رویكرد ها با نابرابري اجتماعی است. 2

 دوم –د( رویكرد اول           سوم       –ج( رویكرد دوم      اول        -وم              ب( رویكرد سومد -الف( رویكرد اول

 ابوریحان بيرونی با استفاده از كدام روش به ارزیابی انتقادي از فرهنگ هند پرداخت. 3

 د( تجربی           ج( توصيفی                                 الف( عقلی                               ب( تفهيمی                 

 علوم اجتماعی جهان اسالم براي توصيف وتبيين مسایل اجتماعی از كدام منابع استفاده می كند. 5

 د( هر سه مورد         ج( منابع وحيانی                          الف( منابع وابزار تجربی           ب( منابع عقالنی            

2 

5 

 به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد؟

 جامعه شناسی كالن كدام دسته از پدیده هاي اجتماعی را مطالعه می كند؟-الف

 مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟ -ب

نشان دهد  ازكدام روش كيفی اگر پژوهشگري بخواهد تمام ا بعاد یك فرهنگ را مطالعه كند  و عمق پنهان و منحصر به فرد آن ر ا  -ج

 استفاده می كند؟

 مالک طبقه بندي نظام سياسی از نظر فارابی چيست؟ -د

 تفاوت هاي اسمی ونابرابري هاي طبيعی در چه صورتی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گيرد؟ -ه

 منظور از سنت هاي الهی در قرآن كریم كدام است؟ -و

 عمال می شود؟قدرت نرم به كمك چه ابزاري ا -ز

2 

4 

 هر یك از تعاریف ) ستون اول ( به كدام یك از مفاهيم ستون دوم اشاره دارد؟) یك مورد اضافی است(

 تعاریف مفاهيم

 همانند سازي  -1

 سياست  -2

 جامعه شناسی انتقادي -3

 حذف مالكيت خصوصی -5

 فارابی -4

 جامعه شناسی پوزیتو یستی  -6

 چالش فقروغنا -7

 علی مسكویهابو  -9

 ميرزاي نائينی -8

 از بين رفتن انگيزه رقابت -الف

 اعمال قدرت سازمان یافته -ب

 منحصر كردن علم به علوم تجربی  -ج

 قشربندي اجتماعی جهان متجدد در قرن نوزدهم  -د

 مؤلف كتاب تجارب االمم  -ه

 پذیرش ارزش وسبك زندگی یك گروه توسط گروه دیگر -و

 یر مجموعه علوم قرار داد علم اجتماعی را ز -ز

 بر حمایت مردم در تشكيل مجلس مشروطه تاكيد كرد -ژ

 

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             زهرا توكلی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 
 سؤاالت تشریحی

 اگر ميان دانش عمومی ودانش علمی تعارض هایی پدیدآید اعضاي جامعه براي حل تعارض چه می كنند؟
1 

55/0 بودن قدرت پيش بينی در علوم اجتماعی چيست؟علت پيچيده  7  
 1 مدار مقبوليت ومدار مشروعيت كدام است؟ 9
 1 اندیشمندان سوسياليست ) مخالفان قشربندي اجتماعی( نابرابري اجتماعی را ناشی از چه می دانند؟ 8

11 
هاي مختلف را  ساختاري ضروري دانسته می شود كه گروهمدل تكثرگرا به جاي كدام مدل مورد توجه قرار گرفت ودر این الگو وجود چه 

 به هم پيوند دهد؟
5/1  

 1 الگوي تعارف به چه معناست و در مقابل كدام الگو قرار می گيرد ؟ 11

 1 در جهان اسالم علم به جامعه وتاریخ در چه صورتی نافع است؟ 12
 1 را بنویسيد؟دو ویژگی كه فقه شيعه براي جامعه مطلوب بيان كرده است  13
 1 در نظام جمهوري اسالمی مردم از چه طریق در تحقق بخشيدن به نظام مطلوب در عصر غيبت همكاري می كنند؟ 15
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 غلط:-صحيح سؤاالت
   غ             ص              دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخيره ي دانشی ماست.                                         -1

  غ             ص   در جامعه شناسی تفهمی ، روش مطالعه ي طبيعت و جامعه یكسان دانسته می شود.                 -2

  غ             ص      . كنند شناسایی را پنهان يهانظم توانندیم آشنا موضوعات به كردن نگاه با هاانسان -3

   غ             ص       دهند.                 تغيير را اجتماعی نظم خود، يهاارزش و هاآرمان به توجه با قادرند هاانسان –5

1 

2 

 :يانهیچهارگز سؤاالت

 است؟ مورد دانش عمومی نادرستدر  گزینه كدام  -1

  . غافليم ،میخوددار يهاكنش درباره كه دانشی و آگاهی از اغلب ما ( الف

  . غافليم دارند، زندگی در مانیهایآگاه كه نقشی و اهميت از اغلب ما ( ب

  .آورندیم دست به خود زندگی طول در هاانسان را دانش این ( ج

  . ميكنیم استفاده آن از كمتر اندیشيم و بيشترمی عمومی دانش دربارۀ ما ( د
 

 ما گیزند شيوه و ها كنش بر انحا..............  چگونگی و انسانی اجتماعات كه شودیم گفته ییهادانش به اجتماعی علوم  -2

 .  كنند می مطالعه علمی روش به را ما زندگی شيوه و ها كنش از آنها.............  وهمچنين

          پذیري اثر ، گذاري اثر ( ب                   پذیري اثر ، پذیري اثر ( الف

 گذاري اثر ، پذیري اثر(  د                     گذاري اثر ، گذاري اثر ( ج 
 

 چه ، ميشود دارها قوانين مستحكمی با كه بدانيم بيرونی واقعيتی بلكه ؛ ندانيم انسان دستاورد ، طبيعت مانند را جامعه اگر-3

  ؟ دارد پيامدي به دنبال

  بشناسيم. را اجتماعی هاي پدیده و جامعه و كنيم استفاده خود ابزاري هاي دانش از توانيم فقط می ما صورت آن در( الف

  .آوریم وجود به جامعه در بنيادین تغييري بود، خواهيم ما قادر ب(

  .كنيم سازگار و دهيم تطبيق آن با را خود باید فقط و بود نخواهدما  از مستقل و بيرون اجتماعی نظم  ج(

  اجتماعی تغيير خواهد داد. نظم هاي مهره و پيچ به را ها انسان جامعه، و طبيعت دانستن یكسان د(

 

 ؟ پردازد می موضوعی چه به و كيست از آهنين قفس ي نظریه -5

 انسان بر اجتماعی نظم سلطه ، وبر ماكس(  ب                       انسان  نيازهاي ، وبر ماكس ( الف

 انسان بر اجتماعی نظم سلطه ، ماركس(  د                              انسان   نيازهاي ماركس، ( ج

2 

3 

 كامل كردنی:

 كند. می تر غنی را ........................... و افزاید می جامعه دانش علمی ذخيرۀ بر تدریج به علمی هاي تالش -1

 كند. مطالعه می و بررسی را كالن اجتماعی هاي پدیده سایر و اجتماعی .....................................ساختار  -2

 كنند.می »......................................« مأنوس و آشنا امور از نظم، براي شناختن شناسان جامعه  -3

 به كار برد.»....................................« اصطالح جنگ هاي نامنظم را اولين بار -5

 

5./ 

5./ 

5./ 

5./ 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 د؟دارن هماهنگی )سمت چپ( یك از مواردكدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به ویژگی هاي 

 

 صدق كه قومی با مدتی براي پژوهشگر روش، این الف: نوعی روش كيفی كه در
 كند زندگی می دارد، را آنها دربارۀ تحقيق

(: جامعه شناسی 1)

 پوزیتيویستی

یك  ابعاد تمامی بخواهد محققی اگر. است كيفی هاي روش از دیگر ب: یكی
 جامعه شناسی تفهمی (:2) .ندك می استفاده روش این مطالعه كندازرا  به طور عميق  خاص اجتماعی پدیدۀ

 نگاري (: قوم3) .دكن می مطالعه و بررسی را خرد اجتماعی هاي پدیده سایر و اجتماعی ج: كنش
 حواس طریق از هاي طبيعی پدیده همانند توان نمی را معنادار هاي د: پدیده

 (:مطالعه موردي5) .فهميد را آنها معناي باید بلكه كرد، مطالعه

 خرد شناسی (: جامعه4) .ددیدن می كمّی تفاوتی تنها را مختلف جوامع س: در این دیدگاه تفاوت ميان

25/1  

4 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 است؟ دانش كدام دانشی، ذخيره بخش ترین دقيق و ترین عميق -1 

 كرد؟ درک زبان اجتماعی پدیده مورد در را علمی و عمومی دانش تفاوت توان می چگونه  -2

 آیند؟ می پدید موجود نظم از رفتن فراتر با كه ببرید نام انسانی هاي خالقيت از سه نمونه  -3

 اجتماعی جهان هر درون ها فرهنگ آمدن خرده دـپدی آن، نتيجۀ در و گوناگون معانی پيدایش موجب عاملی چه  -5

 شود؟ می

  در چيست؟«و خودكشی   وطن براي جان كردن فدا طلبی، شهادت»  ها پدیده این تفاوت و شباهت»   -4

 ؟ چيست نشانه پدیده یك وقوع علت مورد در متفاوت نظریات وجود  -6

 گيرد؟ می قرار ابزاري هاي دانش زمره در شناسی جامعه رویكرد، كدام در  -7

 

5./  

5./  

55./  

5./  

5./  

5./  

5./  

6 

 و انتقادي را  با یكدیگر مقایسه كنيد؟ پوزیتيویستی شناسی جامعه زیر، جدول تكميل با

 

 

 جامعه شناسی انتقادي جامعه شناسی پوزیتيویستی نوع     معيار                   

   موضوع 

   روش 

   هدف 

25/1  

/.55 كنند؟ می تشبيه انسان براي هوا به را عمومی دانش چرا 7  

 1 شود؟ می حل جامعه در چگونه علمی دانش و عمومی دانش بين تعارض 9

 1 .دهيد توضيح مثال ذكر ؟با چيست در اجتماعی ساختار و اجتماعی نظام تفاوت 8

 1 دارد؟ پيامدي چه پوزیتيویستی شناسی جامعه در ها ارزش گرفتن نادیده 11

 1 ؟ چيست كنش معناي از منظور 11

 1 اجتماعی به نتيجه گيري هاي غلط می انجامد؟در چه صورتی بررسی و مطالعه ي پدیده هاي  12

 1 كنيد؟)ذكردو دليل(  می ارزیابی چگونه را ایران جامعه در گریزي قانون و گرایی قانون وضعيت شما 13

 1 كرد؟ فهم را.... و اینترنت از استفاده در نوجوانان و جوانان انگيزه توان می چگونه 15

 1 مورد( 2نيستند؟)ذكر  برخوردار آن از طبيعی علوم كه دارد وجود اجتماعی علوم در فواید كدام 14
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقیان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .كنيد مشخص را غلط و صحيح عبارات

  غ            ص                  الف( طرفداران قشربندي اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می دانند .       

تفسيري در تقابل با رویكرد انتقادي بر این باور است كه كنشگران بر اساس معنایی كه در ذهن دارند  –ب( رویكرد تفهمی 

  غ             ص                                                      دست به عمل می زنند .                                                       

  غ             ص                                         .ج( قدرت نرم به شكل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی اعمال می شود 

                 غ            ص                                        د( آموختن همه انواع علم در اسالم الزم و ضروري است .                     

1  

2 

 .ديرا با كلمات مناسب پر كن يخا يجاها

 الف( هر فرد گروه یا قوم یك ............................................ دارد كه راهنماي زندگی آنهاست . 

 ب( در جامعه شناسی ......................... ارزش بودن مهربانی و فداكاري و ضدارزش بودن خودخواهی قابل فهم نيست . 

 .ج( براي فهم انگيزه نوجوانان و جوانان باید از روش .......................................................استفاده كرد

 ی علم ................................... است . د( علم پزشكی در جامعه اسالم

 و( در رویكرد اول نقطه .............................و در رویكرد دوم نقطه ........................ عادالنه نيست . 

 ........................است . ( مهمترین هدف ما در زندگی دستابی به ...........................................و ...........ـه

2 

3 

  .گزینه صحيح را انتخاب كن

 كدام یك از شاخه هاي زیر دانش اجتماعی نيستند ؟  -ا

 ب( ارتباطات ، حقوق و جمعيت شناسی               الف ( حقوق ، سياست و تاریخ                        

 د( جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی و مدیریت            ج( مدیریت ، زبانشناسی و جغرافياي طبيعی       

1 

 ( كدام یك از اندیشمندان زیر بعنوان یك متفكر مسلمان مطرح نيست ؟ 2

 الف( ارسطو                        ب( فارابی                       ج( ابوریحان بيرونی              د( ابن خلدون 

 كدام گزینه جامعه شناسی را به داوري درباره ارزش ها و انتقاد از آنها می كشاند ؟ -3

 ب( فاصله ميان وضعيت مطلوب و وضعيت موجود                           الف( چالش بين فقر و غنا                            

 د( قشربندي طبيعی و اجتماعی                 ج( دسترسی به عدالت اجتماعی                  

 كدام یك از گزینه هاي زیر دليل به وجود آمدن نظریه هاي متفاوت در علوم اجتماعی نمی باشد ؟  -5

 ب( دشواري فهم پدیده اي اجتماعی               الف ( پيچيدگی پدیده هاي اجتماعی              

 د( رویكردهاي متفاوت جامعه شناسی              ج(عمق پدیده هاي اجتماعی                           

5 
 نوع تفاوت هاي را در موارد زیر مشخص كنيد ؟ 

 ب( سطح تحصيالت : .............................          .........        ............الف ( زن یا مرد بودن ........
5./  

4 

  .به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد

 ماكس وبر از سلطه نظمی كه هدفی جدا از انسان و نيازهاي واقعی آنها دارد با چه عنوانی یاد می كند ؟  .1

 امروزه نبرد در كدام حوزه و با كدام ابزار صورت می گيرد ؟  .2

 دو گونه نابرابري را نام ببرید ؟  .3

 پيامدهاي یك جهان اجتماعی از چه طریق پابرجاست ؟  .4

 نخستين سند رسمی هویت ایرانيان چيست ؟  .5

 محور اصلی مباحث فكري و سياسی در اواخر قرن بيستم چه چيزي بود ؟  .6

 دو انقالبی كه فقه شيعه به وجود آورده است را نام ببرید ؟ .5

375 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقيان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سواالت ز

 تالش هاي علمی چه تاثيري بر ذخيره دانش علمی و دانش عمومی دارد ؟  .1

 چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است ؟  .2

 منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چيست ؟  .3

 تفاوت و شباهت شهادت طلبی ، فداكردن جان براي وطن و خودكشی را بنویسيد ؟  .4

 مدار مشروعيت و مقبوليت قدرت چيست؟  .5

 ارسطو نظام هاي سياسی را بر اساس فضيلت به چند دسته تقسيم می كند نام ببرید ؟  .6

 در رویكرد دوم نابرابري ها علت نابرابري اجتماعی چيست و براي ایجاد برابري باید چه كاري انجام دهيم ؟  .5

 شعر فردوسی )) همه جاي ایران سراي من است (( بيانگر چه ویژگيهایی از هویت ملی هست ؟ .8

 دولتها چرا سياست همانند سازي در پيش گرفتند ؟  .9

 ؟ نقش حكومت در الگوي تعارف چيست  .10

 دو مورد از مواردي كه قرآن به جامعه شناسی انتقادي اشاره كرده است را بنویسيد ؟  .11

 از نظر ميرزاي نائينی كدام ویژگی جامعه مطلوب شيعه تحقق پيدا نمی كند ؟  .12

 دومورد از كاركردهاي علوم اجتماعی در جهان اسالم را بنویسيند ؟  .13

 تجربی از چه روشهایی استفاده می شود ؟در تبيين هاي علمی جهان اسالم عالوه  بر روش  .14

 

74./ 

74./ 

1 

4./ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4./ 

1 

4./ 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقیان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .كنيد مشخص را غلط و صحيح عبارات

  غ            ص                  الف( طرفداران قشربندي اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می دانند .       

تفسيري در تقابل با رویكرد انتقادي بر این باور است كه كنشگران بر اساس معنایی كه در ذهن دارند  –ب( رویكرد تفهمی 

  غ             ص                                                                                                  دست به عمل می زنند .           

  غ             ص                                         .ج( قدرت نرم به شكل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی اعمال می شود 

                 غ            ص                                        ع علم در اسالم الزم و ضروري است .                     د( آموختن همه انوا

1  

2 

 .ديرا با كلمات مناسب پر كن يخا يجاها

 الف( هر فرد گروه یا قوم یك ............................................ دارد كه راهنماي زندگی آنهاست . 

 ب( در جامعه شناسی ......................... ارزش بودن مهربانی و فداكاري و ضدارزش بودن خودخواهی قابل فهم نيست . 

 .د از روش .......................................................استفاده كردج( براي فهم انگيزه نوجوانان و جوانان بای

 د( علم پزشكی در جامعه اسالمی علم ................................... است . 

 ه نيست . و( در رویكرد اول نقطه .............................و در رویكرد دوم نقطه ........................ عادالن

 ( مهمترین هدف ما در زندگی دستابی به ...........................................و ...................................است . ـه

2 

3 

  .گزینه صحيح را انتخاب كن

 كدام یك از شاخه هاي زیر دانش اجتماعی نيستند ؟  -ا

 ب( ارتباطات ، حقوق و جمعيت شناسی               الف ( حقوق ، سياست و تاریخ                        

 د( جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی و مدیریت            ج( مدیریت ، زبانشناسی و جغرافياي طبيعی       

1 

 ( كدام یك از اندیشمندان زیر بعنوان یك متفكر مسلمان مطرح نيست ؟ 2

 الف( ارسطو                        ب( فارابی                       ج( ابوریحان بيرونی              د( ابن خلدون 

 كدام گزینه جامعه شناسی را به داوري درباره ارزش ها و انتقاد از آنها می كشاند ؟ -3

 ب( فاصله ميان وضعيت مطلوب و وضعيت موجود                           الف( چالش بين فقر و غنا                            

 د( قشربندي طبيعی و اجتماعی                 ج( دسترسی به عدالت اجتماعی                  

 كدام یك از گزینه هاي زیر دليل به وجود آمدن نظریه هاي متفاوت در علوم اجتماعی نمی باشد ؟  -5

 ب( دشواري فهم پدیده اي اجتماعی               الف ( پيچيدگی پدیده هاي اجتماعی              

 د( رویكردهاي متفاوت جامعه شناسی              ج(عمق پدیده هاي اجتماعی                           

5 
 نوع تفاوت هاي را در موارد زیر مشخص كنيد ؟ 

 ب( سطح تحصيالت : .............................          .........        ............الف ( زن یا مرد بودن ........
5./  

4 

  .به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد

 ماكس وبر از سلطه نظمی كه هدفی جدا از انسان و نيازهاي واقعی آنها دارد با چه عنوانی یاد می كند ؟  .8

 امروزه نبرد در كدام حوزه و با كدام ابزار صورت می گيرد ؟  .9

 دو گونه نابرابري را نام ببرید ؟  .10

 پيامدهاي یك جهان اجتماعی از چه طریق پابرجاست ؟  .11

 نخستين سند رسمی هویت ایرانيان چيست ؟  .12

 محور اصلی مباحث فكري و سياسی در اواخر قرن بيستم چه چيزي بود ؟  .13

 دو انقالبی كه فقه شيعه به وجود آورده است را نام ببرید ؟ .14

375 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقيان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سواالت ز

 تالش هاي علمی چه تاثيري بر ذخيره دانش علمی و دانش عمومی دارد ؟  .15

 چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است ؟  .16

 منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چيست ؟  .15

 تفاوت و شباهت شهادت طلبی ، فداكردن جان براي وطن و خودكشی را بنویسيد ؟  .18

 مدار مشروعيت و مقبوليت قدرت چيست؟  .19

 ارسطو نظام هاي سياسی را بر اساس فضيلت به چند دسته تقسيم می كند نام ببرید ؟  .20

 در رویكرد دوم نابرابري ها علت نابرابري اجتماعی چيست و براي ایجاد برابري باید چه كاري انجام دهيم ؟  .21

 شعر فردوسی )) همه جاي ایران سراي من است (( بيانگر چه ویژگيهایی از هویت ملی هست ؟ .22

 دولتها چرا سياست همانند سازي در پيش گرفتند ؟  .23

 ؟ نقش حكومت در الگوي تعارف چيست  .24

 دو مورد از مواردي كه قرآن به جامعه شناسی انتقادي اشاره كرده است را بنویسيد ؟  .25

 از نظر ميرزاي نائينی كدام ویژگی جامعه مطلوب شيعه تحقق پيدا نمی كند ؟  .26

 دومورد از كاركردهاي علوم اجتماعی در جهان اسالم را بنویسيند ؟  .25

 تجربی از چه روشهایی استفاده می شود ؟در تبيين هاي علمی جهان اسالم عالوه  بر روش  .28

 

74./ 

74./ 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 غلط:-صحيح سؤاالت

   غ             ص.                     در جامعه شناسی تفهمی روش مطالعه ي طبيعت و جامعه یكسان دانسته می شود  -1

ان قرار ـناسـه جامعه شـود، مورد توجـتفاوت هاي اسمی و رتبه اي در صورتی كه به نابرابري هاي اجتماعی منجر ش -2

   غ             ص                                                                                                                                     می گيرند.

 .ها و هویت هاي خاص و محلی تاكيد می كند محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت ،« سياست هویت»  -3

   غ             ص                                                                                                                                                    

فقه مسائل اجتماعی را توصيف می كند و درباره ي رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ي اسالمی احكام و قواعدي را مطرح   -5

   غ             ص                                                                                                                                       می كند.  

1 

2 

 :يانهیچهارگز سؤاالت

 دارد؟ اشاره موضوعی چه به و كيست از آهنين قفس نظریه -1

 انسان بر اجتماعی نظم سلطه ، ماركس -(ب                         انسان بر اجتماعی نظم سلطه وبر، ماكس -الف(

 برطبيعت انسان سلطه وبر، ماكس-د(                                         طبيعت بر انسان سلطه  ماركس، -( ج

 هریك از ویژگی هاي زیر به ترتيب به كدام رویكرد است؟ -2

 «لغو مالكيت خصوصی»و «فراهم كردن امكان رقابت براي همگان توسط جامعه »

         موافقان عدالت اجتماعی-مخالفان قشربندي اجتماعی (الف

       طرفداران عدالت اقتصادي-اجتماعیطرفداران عدالت -ب(

         مخالفان قشربندي اجتماعی-طرفداران عدالت اجتماعی (ج

  طرفداران قشربندي اجتماعی-طرفداران عدالت اجتماعی-د(  

 ؟نمی باشدكداميك از موارد زیر در مورد ابن خلدون صحيح  -3

  .در مطالعات خود به روش عقلی توجه داشت (الف

    در مقایسه با فارابی رویكرد انتقادي محافظه كارانه داشت (ب

 عصبيت را به عنوان عامل شكل گيري جوامع می دانست (ج

 با تاثير پذیري از قرآن به دنبال شناخت سنت هاي الهی بود  د( 

 : . . . . . .كه كسانی برخوردارند؟ بيشتري اجتماعی قدرت از كسانی چه  -5

                       .دهند انجام خود آگاهی و اراده با را كاري الف(

  .سازند برآورده تنهایی به را خود نيازهاي همه بتوانند  ب(

  .دارند دیگران اراده بر بيشتري تاثيرگذاري توان ج(

  .گذارند می تاثير آنها اراده بر دیگران، توافق و پذیرش بدون د(

2 

3 

 كامل كردنی:

 .كنند می .................................«» مانوس، و آشنا امور از نظم شناختن براي شناسان جامعه 1- 

 پدید می آید. »...............................« هر گاه قدرت براي رسيدن به هدفی معين سازمان یابد ، -2

 بود. ................................«»................... مدل رایج سياست گذاري هویتی در دوره ي مدرن، -3

 است.»...............................................«بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یك ایرانی به نام  -3

 

5./ 

5./ 

5./ 

5./ 
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   :مدت امتحان  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

)سمت چپ(از نظر ارسطو مربوط می باشد.  حكومت)سمت راست( مربوط به كدام نظام سياسی  مصادیقهریك از موارد 

 اضافه دارد.

 

 ياستبداد  الف( .برخوردار بودند یطبقات ازاتيحكومت نخبگان كه از امت1)

 یكراس ستویار ب( .برند یم شيداران كه قدرت را در جهت منافع خود به پ هیاز سرما یتيحكومت اقل2)

 یگارشيال ج( كانيحكومت پاپ بر وات3)

 یدموكراس د( انگلستان یمشروطه سلطنت5)

 یمونارش )س( 

25/1  

4 

  .ستا یك مورد اضافید؟ دارن هماهنگی رویكرد،مفاهيم یا ویژگی )سمت چپ( كدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به 
 

 

 ي)الف(: مخالفان قشربند جامعه ضرورت دارد يبقا يبرا یاجتماع ينابرابر 1)

 یاجتماع

 یاجتماع ي)ب(:موافقان قشربند .پوست بودن مربوط به آن است اهيس ایپوست  ديمانند سف ییها یژگیو 2)

 ی)ج(: طرفداران عدالت اجتماع .انسانهاست  انهیروابط سلطه جو ي جهينت یاجتماع يقشربند 3)

 ی)د(:تفاوت اسم .ها برخوردارند یژگیو نیاز ا شتريب یاز افراد كمتر و برخ یبرخ 5)

دارد كه امكان رقابت را  فهيشود ، امّا جامعه وظ یلغو نم یخصوص تيمالك 4)

 .دینما كسانیشروع رقابت را  ۀو نقط كند همگان فراهم يبرا
 یاجتماع ي)س(: نابرابر

 يتفاوت رتبه ا -)ش( 

25/1  

6 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 مهم ترین هدف جامعه شناسان انتقادي چيست؟   -1

 دو مورد از روش هاي تحقيق كيفی در علوم اجتماعی را ذكر كنيد؟  -2

 علم نافع چگونه علمی است؟  -3

 نوشته ي كيست ؟«تحقيق ماللهند»و«تجارب االمم»كتاب  -5

 سه مورد از آرمانهاي اجتماعی فقه اسالمی را بنویسيد؟   -4

  بيستم دو انقالب اجتماعی در جامعه ي ایران شكل گيرد؟چه عواملی باعث شد در قرن  -6

 هر یك از موارد زیر مربوط به كدام سياست هاي هویتی است؟  -7

 «          نسل كشی در كامبوج توسط خمرهاي سرخ»  الف(

 .شود می تشدید حتی تفاوت هاي موجود ميان گروههاي قومی و زبانی حفظ، و ب(

 زبانی و نژادي و قومی را مانع وحدت و همدلی نمی داند.این الگو تكثر و تنوع  ج(

 است؟ انواع جامعه شناسییا  مفهومهر یك از موارد زیر مربوط به كدام  -9

جامعه شناس فقط می تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند ولی نمی تواند در باره ي این آرمانها  الف(

 و ارزشها داوري كند.

 مع ،مسير یكسانی به سوي پيشرفت طی می كنند و از جوامع ساده به پيچيده تبدیل می شوند.همه ي جوا ب(

 به قرار گرفتن هر پدیده در جاي خود می گویند.  ج(

 چه عاملی موجب پيچيدگی كنش هاي انسانی و دشواري فهميدن معانی آنها می شود؟ -8

 همراهی همدالنه با جوانان به چه معناست؟  -11

 

5./  

5./  

5./  

5./  

55./  

5./  

55./  

 

 

 

55./  

 

 

 

5./  

5./  

7 
 ؟ دهد می ارائه را راهكارهایی چه عمومی و علمی دانش بين تعارض  حل براي جامعه

1) .................................................................   2 ) ........................................................ 
1 

 1 ؟ بر چه مواردي تاكيد می كنند اجتماعی زندگی مختلف وجوه مورد در انتقادي شناسان جامعه 9
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 
 معناست؟ چه به دروغين مشروعيت و حقيقی مشروعيت

 
1 

11 

 با یكدیگر مقایسه كنيد ؟)با ذكر یك شباهت و دو تفاوت(مدینه ي فاسقه  و مدینه ي ضاله را در نظریه ي فارابی  

  شباهت( 1

  تفاوت(  1

  تفاوت (  2

5/1  

11 
 این الگو را با توجه به آیات قرآن تحليل كنيد؟ چيست ؟« الگوي تعارف»منظور از 

 1 

12 

  مورد را بيان كنيد؟ 3علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد چه ویژگی هایی دارد 

 1) ........................................................................... 

2) ............................................................................. 

3) ........................................................................... 
5/1  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : محمودرضا ارشد 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارتهاي صحيح وغلط رامشخص  كنيد.

تلف هاي مخ گروه ها و درنتيجه آن  پدیدآمدن خرده فرهنگ معانی گوناگون وفعاليت وخالقيت كنشگران موجب پيدایش  -1

   غ             ص.          درون هرجهان اجتماعی می شود 

مدرسه باشد  بودن سوادآموزي در ارزشمند وقتی درس خواندن یك دانش آموز نشان دهنده فضاي رقابتی درمدرسه و -2

  غ             ص.                               وهدف كنشگراازانجام دادن كنش می باشدهمان قصد"معناي كنش"دراین جا 

  غ             ص            .مدینه ضاله جامعه اي است كه دراثرانحراف نظري ازمدینه فاضله شكل می گيرد -3

       .                وتجربی توجه چندانی نداشتابن خلدون درمطالعات خودبيشتربه روش عقلی توجه داشت وبه روش حسی  –5

   غ             ص

1 

2 

 جاهاي خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد.

 .نام دارد ................"می آموزند. دانشگاهی و.. مطالعات مدرسه اي ، هرآنچه افرادازتجربه هاي فردي واجتماعی خود، ( 1

 مطالعه می كند سایرپدیده هاي اجتماعی كالن رابررسی و ................ وجامعه شناسی كالن  ( 2

هنجارهاي باهم زندگی كردن چگونه  و قواعد توجه می كنند : به این پرسش ها................ جامعه شناسان درشناختن (  3

 چگونه تغييرمی كنند؟ بوجود می آیند؟چگونه دوام می آورند؟

 .است.............. .. مدارمشروعيت (  5

 .توجه قرارمی دهد مورد هاي دنيوي واین جهانی را آرمان و ها فقط ارزش................  نظام سياسی (  4

 .تعریف شد توسط آنها و ملت ها-دولت منظر هویت از و شد پيدا................   ملت ها،-شكل گيري دولت با( 6

داوري  آنها  درباره و می نماید نقد ارزیابی و هنجارهاي اجتماعی را و رفتارها................  علم استفاده از جامعه اسالمی با(  7

 .می كند

5/3 

3 

 .پاسخ صحيح رامشخص كنيد

 ؟بهترمی توان دید ها اجتماعی رادركدام گروه ساختار( 1

 هاي خویشاوندي د(گروه                 ها    ج (سازمان      ب (گروه دوستان              الف (خانواده ها   
 

 رویكرد در نادیده گرفتن كنش نظم اجتماعی بيانگركدام پيامد یكسان دانستن نظم طبيعی و برنظم اجتماعی ود زیا ( تاكيد2

 . پوزیتيویستی است

 معنازدایی د(                 ارزش زدایی    ج(            بی ارادگی  ب(      الف(خالقيت زدایی 
 

 .دركدام نوع جامعه شناسی  ارزش بودن مهربانی وخودخواهی قابل فهم نيست(  3

 انتقادي د(                     پوزیتيویستی ج(                 ب(تفهمی                الف(تفسيري
 

 .زیر می شود موارد خالقيت كنشگران موجب پيدایش كدام یك از فعاليت هاو (  5

 ب(خرده فرهنگ هاي درون هرجهان اجتماعی                                                      معانی گوناگون      الف(

 د( همه موارد                 گروه هاي مختلف درون هرجهان اجتماعی      ج(
 

 زیر دموار كداميك از بدهيم دستمزد ش به اوبه اندازه نياز بخواهيم اما هركس به اندازه توانش كار گروهی كه معتقدنداز ( 4

 ؟برجسته می كنند را

 انگيزه ومهارت د(       ب(توان ذهنی                 ج(همنوع بودن                         الف(توان جسمی
 

 .رفتارمی شودقسط  آنراجامعه اي معرفی می كندكه درآن به عدالت و درباره این جامعه سخن گفته و قرآن بارها(  6

 د(جامعه عقالنی      ج(جامعه آرمانی               مدینه فاضله                  ب(جامعه مدنی        الف(

3 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : محمودرضا ارشد 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 كلمات ستون اول را به ستون دوم وصل كنيد.

 ستون دوم ستون اول

 قرآن كریم بااستفاده ازآن به این اشاره می كندكه درجوامع چه می گذردوچرا؟( الف وتفهمیروش تجربی  -1

 .علوم ابزاري كه نيازهاي روزمره جامعه اسالمی  رابرطرف می كند( ب روش عقلی -2

 توصيف وتبين -3
وصيف این روش ت با را ابوریحان بيرونی فرهنگ جامعه هند ج(دركتاب تحقيق ماللهند

 .كرد

 نقدوارزیابی -5
ابی این روش ارزی با ابوریحان بيرونی فرهنگ جامعه هندرا د( دركتاب تحقيق ماللهند

 .انتقادي كرد

   علم نافع-4

1 

4 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

  دانش علمی دارند؟ جهان هاي اجتماعی مختلف براساس چه عاملی تعاریف متفاوتی از ( 1

 به كدام یك ازعلوم طبيعی نزدیك شود؟ شكل گيري خودسعی كرد آغاز جامعه شناسی در (2

 رتبه بندي كرد؟ را هایی نمی توان افراد براساس چه نوع تفاوت (3

 شد چه نام داشت؟ ظاهر جهان متجدد اولين چالشی كه در ( 5

 درقرآن كریم ازچه چيز به عنوان هدف آفرینش یادشده است؟ (4

 محلی وفردي مورد به جاي آن هویت هاي خرد، قرارگرفت و نقد آمده بود مورد دردوره مدرن پدیددراین دوره همه آنچه  (6

  گرفت؟ قرار  توجه و تاكيد

 ن كرد؟يتبي ميرزاي نائينی درآغازقرن بيستم باتوجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران چه نظامی را (7 

5/3  

5/0 ببرید؟جلب تبعيت دیگران به دوصورت ممكن است نام  6  

7 
 ؟نوع نابرابري هاي زیر رامشخص كنيد

   : نابرابري درتحصيالت ب(                               نابرابري درضریب هوشی : الف(
5/0  

5/0  انسان كنشگري قدرتمند است؟ چرا 9  

8 
 ؟اجتماعی می باشد مربوط به كدام متفكر زیر موارد هریك از

  عصبيت وعلم عمران: ب(                         كتاب تجارب االمم : الف(
5/0  

11 
م ازمنظر خودشان مطالعه كني اگردرمطالعه جوامع براساس رویكرد تفهمی وتفسيري بكوشيم جوامع وفرهنگ هاي مختلف را

 باچه مشكالتی مواجه می شویم؟ 
1 

11 
ی نتيجه نابرابري طبيعی می دانند چه واقعيت های اجتماعی رانابرابري هاي  جامعه شناسانی كه طرفدارقشربندي اجتماعی اند و

 بنویسيد؟ را مورد نادیده می گيرند دو را
1 

 1 الگوي تعارف راتوضيح دهيد؟ 12

13 
يري درگ این سياست چه چيزموضوعی براي نزاع و در و می كند چه چيز تاكيد بر سياست هویت محصول چه دورانی است و

 می شود   ؟ 
1 

 1 .بنویسيد را مورد مقایسه باعلوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی می باشد دو علوم اجتماعی جهان اسالم در 15

 1 مجلس شوراي اسالمی ومجلس خبرگان چگونه می توانند ویژگی هاي جامعه مطلوب رامحقق كنند ؟ 14
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی : رشته جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

   حسین دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد. 

  الف( خشت بناي جامعه را سازمان اجتماعی تشكيل می دهد. 

  (سياست هویت از آثار دوره پسامدرن است. -ب

  ج( مدینه فاسقه مردم حقيقت را می شناسند ولی بدان عمل نمی كنند. 

  د( ذخيره آگاهی همان ذخيره دانشی است. 

  ه(  در جامعه شناسی پوزیتویستی همه جوامع مسير یكسانی را براي پيشرفت طی می كنند.  

4/2  

2 

 جاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد. 

  الف(امروزه قدرت نرم سبب سلطه  ................ می شود. 

  ب(  نام دیگر علوم اجتماعی از نظر فارابی علم ............. می داند .

  ج( جامعه شناسی انتقادي می تواند در مورد ارزش ها ............ نماید. 

   د( اعمال قدرت سازمان یافته براي دستيابی به هدف را ..............   می گویند. 

  ه(  در دیدگاه تفهمی، براي پی بردن به هدف كنشگر باید به ........كنشگر مراجعه كرد.  

4/2  

3 

 پاسخ صحيح را مشخص كنيد. 

 ( تجارب االمم  و تحقيق  ماللهند  به ترتيب )از راست به چپ ( از كيست؟1

 مسكویه -ابن خلدون                                         ب( ابن خلدون –الف( مسكویه 

 وریحان بيرونیاب -ابن خلدون                                   د( مسكویه -ج( ابوریحان بيرونی

 ؟( روش ابن خلدون در عصبيت با كدام مورد تطابق دارد2

 الف( حسی و تجربی                                             ب( عقلی

 ج( وحيانی                                                             د( شهودي

 ( كدام ویژگی در مورد علم فقه ناصحيح است. 3

 الف( فقه مسائل اجتماعی را توصيف یا تبيين نمی كند.   

 ب( فقط به ویژگی جامعه مطلوب می پردازد.

 ج( فقه به چگونگی رفتار اجتماعی، احكام و قواعد می پردازد. 

 د( راه برون رفت از نامالیمات  را به سمت مطلوب تجویز می كند.

 ابزاري می شناسد؟( كدام رویكرد جامعه شناسی را به عنوان دانش 5

 الف( پوزیتویستی                                ب( تفهمی

 ج( انتقادي                                          د( پوزیتویستی و تفهمی

2 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

  ؟( تعارض بين دانش عمومی و دانش علمی چگونه حل و فصل می گردد1

 چرا پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است؟ ( 2

 منظور از ساختار اجتماعی چيست؟ (3

 چه چيزي موجب پيچيدگی كنش هاي انسانی و دشواري فهميدن معانی آنها می شود؟( 5

 متفاوت، درباره پدیده هاي اجتماعی نشانه چيست؟ه هاي وجود نظریا( 4

 ی نمی تواند درباره ارزش ها داوري كند؟( علوم اجتماعی در چه زمان6

 ( دوویژگی جامعه مطلوب در فقه شيعی كدام است؟ 7

 ( دو ویژگی از مدل تكثرگرا را نام ببرید؟ 9

5 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

   حسين دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

  در مثال هاي زیر نوع تفاوت ها را مشخص كنيد؟ ) طبيعی، اجتماعی و اسمی( 

 : سفيد پوست در برابر رنگين پوست 

 : تحصيالت

 : هوش و قد

 : جنسيت 5-4

1 

6 

 جدول زیر را كامل كنيد.
 ................... بر اساس فضيلت روش -تعداد حاكمان 

 استبدادي ............ فرد

 ................ اریستوكراسی اقليت

 دموكراسی ...................... اكثریت

1 

 1   مورد(  5كاركردهاي علوم اجتماعی جهان اسالم را نام ببرید؟)  7

 1  جایگاه علوم اجتماعی در قرآن كریم را مختصر شرح دهيد؟ 9

 1  الگوي تعارف در مقابل تنازع از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهيد؟ 8

 1  مدل ليبرالی را با  مدل كمونيست مقایسه نمایيد؟  11

 1  همانند سازي چيست و مربوط به كدام دوران می باشد.؟  11

 1  بر مبناي كدام نظریه هاي فقهی، دو انقالب اجتماعی در یك قرن در تاریخ ایران شكل گرفت؟   12
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 باسمه تعالی
 

   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سعید جامی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  .عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد

     .شود نمی انجام آگاهی بدون و است آگاهی به وابسته آدمی كنش(الف

 .          نيست اجتماعی پدیده یك زبان( ب

                        .      ایم كرده عادت نظمی بی به چون كنيم نمی  مشاهده را نظم و بينيم می بيشتر را نظمی بی ما( پ

     .كند می مطالعه را آن هاي پدیده و طبيعی جهان اجتماعی علوم( ت

1 

2 

  .جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد

  .دارد حكایت ماندن زنده جاي به مردن به گرایش از كه است..............  كنش یك الف(  خودكشی

 .دانش عمومی گسترده ترین بخش .................................ماست ب(

 .خرد..........................و سایر پدیده هاي اجتماعی خرد را بررسی می كندجامعه شناسی  پ(

 .ت(  ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی ............................. ناميده می شود

  .ث( موجودي كه بتواند كاري را با آگاهی  و اراده خود انجام دهد داراي ....................... است

 .رایج سياست گذاري هویتی در دوره مدرن ....................... بود ج(مدل 

  .چ(فارابی جوامعی را كه از علوم عقلی بی بهره اند ....................... ناميده است

 .ح( تفاوت ها را می توان به سه نوع تفاوت اسمی ، نابرابري طبيعی و ................. تقسيم كرد

4 

3 

 .را مشخص كنيد پاسخ صحيح

 الف(چه عاملی ارتباط ما با یكدیگر را امكان پذیر می سازد .

 قوانين اجتماعی                              -5ساختار اجتماعی           -3         قواعد اجتماعی      -2        نظم اجتماعی     -1

                                    بنيانگذار جامعه شناسی كيست؟                                                                                                   ب( 

 نوبل                       آلفرد -5           اگوست كنت       -3             ماكس وبر        -2          ویلهلم دیلتاي  -1

 است؟ كدام دانشی ي ذخيره به ووروداطالعات اطراف جهان با انسان ارتباطی راه اولين پ( 

            حسی هاي دریافت( 2گفتن              سخن و كلمات با ( آشنایی1

                                                       ازدیگران وپاسخ پرسش(  5                                     تفكروتعقل    (  3

 بود؟ چه آمرلی مقاومت ت( الگوي

          (  سياسی و نظامی بود    2                                 (كامال نظامی بود  1

 ( نظامی و فرهنگی بود5                            ( كامال فرهنگی بود   3

2 

5 

 به سواالت  زیر پاسخ  كوتاه دهيد

 الف( تنها راه تاثيرگذاردن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن آنان چيست؟

 ب( قدرتی كه از طریق ابزارهاي خشن با زور و به طور آشكار توسط نهادهاي نظامی اعمال می شود چه قدرتی است؟

 پ(نخستين سند رسمی هویتی ما چيست ؟

 رین  دانشمند صرف و نحو زبان عربی است ؟ت(كدام ایرانی بزرگت

 ث( قران كریم قوانين حاكم بر تداوم و تغيير جوامع و امت هاي مختلف را چه می نامد؟

 ج( فارابی علوم اجتماعی را چه ناميده است؟

 چ( یكی از مهم ترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان می باشد؟

5/3  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : شناسیجامعه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سعيد جامی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 جدول زیر را كامل كنيد 

 

 
              روش حكومت                                                                                                                              

 تعداد حاكمان

 براساس خواست و ميل  مردم                                          بر اساس فضيلت 

   فرد

   اقليت

   اكثریت 

1 

 

  به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد 

 1 تفاوت قوانين طبيعت و قوانين اجتماعی در چيست؟ 6

7 
ادالنه و چرا آن را ع دالیلی ذكر می كنند ؟دگاه خود چه ـدي اجتماعی هستند در تایيد دیـانی كه موافق قشربنـناسـجامعه ش

 می دانند ؟
5/1  

 1 چرا حذف مالكيت خصوصی انگيزه رقابت را از بين می برد ؟ 9

5/1 منظور از مدل تكثرگرا چيست؟ 8  

5/1 ابن خلدون در مطالعات خود از چه روشی استفاده می كرد و رویكرد وي در مقایسه با فارابی چگونه است؟ 11  

 1 جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه داراي چه ویژگی هایی است آنها را بنویسيد)دو مورد( 11

 1 علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه  با علوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی است )دومورد( 12
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارات درست را عالمت بزنيد:

الف(برخی جامعه شناسان جامعه شناسی را علم شناخت كنش  اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته 

 اند.                  درست                   نادرست

 ب(جامعه شناسی كالن كنش انسانی را بررسی و مطالعه می كند.      

 درست                  نادرست                                                                             

 ج(اریستوكراسی حكومت نخبگانی است كه از امتيازات طبقاتی برخوردار بوده اند.  

 درست         نادرست                                                                               

 د(علوم نافع در جهان اسالم به علوم فنی ومهندسی و علوم پایه محدود می شود. 

 درست        نادرست                                                                                

بعد كنت در جامعه شناسی پوزیتوسيتی به كاربرد.                  ه(روش ابن خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است كه چهارصد سال

 درست                   نادرست

 و(یكی از شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان علم فقه است.              درست                 نادرست

5/1  

2 

 جاي خالی را پر كنيد.

 ................مطرح شود زمينه براي پيدایش و رشد دانش علمی درباره آن فراهم می گردد.الف(هر وقت در یك جامعه 

ب(جامعه شناسان .................  معتقدندگاهی جهان اجتماعی و ساختارهایی كه به دست خود انسان ها ایجاد شده اند انسان 

 ها را زیر سلطه خود در می آورند.

 پيدا می شودكه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند براراده دیگران تاثير بگذارد. ج(.................هنگامی

 د(امروز ..................سبب سلطه فرهنگی می شود.

 ه(نویسنده تحقيق ماللهند علت وجود كاست ها در جامعه هند را ...................می داند.

 .........................را در هشت جلد تاليف كرد.و(ابو علی مسكویه با نگاهی تبينی كتاب 

5/1  

3 

 سواالت تستی:

 الف( برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد و هوش وثروت تفاوت هاي ...................هستند.

 2و1گزینه -5نابربري فردي           -3رتبه اي                     -2اسمی                     -1

 نظر جامعه شنا سان علت نابرابري اجتماعیب(از 

 توزیع نابرابري دانش-2توزیع نامناسب ثروت وقدرت               -1

 نابرابرهاي جسمی و ذهنی آدميان-5الف وب                                                -3

 بري هاي طبيعی برمی خيزد.ج(از دیدگاه این جامعه شناسان نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرا

 رویكرد مخالفان قشر بندي -2رویكرد موافقان قشر بندي                       -1

 همه موارد-5رویكرد دید گاه عدالت اجتماعی                -3

 است. د(رویكرد ابن خلدون انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی ...........محافظه كارانه

 ابن سينا-5فارابی      -3ابوریحان بيرونی      -2ابن مسكویه      -1

 ه(در اواخر قرن بيستم چه موضوعی به جاي قشر بندي و كشمكش طبقاتی محور اصلی مباحثات فكري وسياسی شد.

 چالش فقر و غنا-5رویكرد تفهمی   -3رویكرد پوزیتوستی    -2هویت     -1

 بندي جوامع با نگاهی انتقادي به جوامع زمان خود و آن جوامع را چه نوع مدینه اي می نامند.و(فارابی پس از تقسيم 

 3و2گزینه  -5مدینه ضاله    -3   مدینه فاسقه -2مدینه فاضله  -1

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 
 پرسش هاي كوتاه پاسخ:

 حكومتی است ؟از دیدگاه ارسطومونارشی چه 
5/0  

5/0 سياست چه هنگام پدید می آید؟ 4  

5/0 مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟ 6  

5/0 منظور از علم مدنی چيست؟ 7  

5/0 فقه شيعه چه جامعه اي را جامعه اي مطلوب می داند؟ 9  

5/0 قرار می گيرد؟تفاوت هاي اسمی و نابرابري طبيعی در چه صورتی مورد توجه جامعه شناسان  8  

5/0 ذخيره دانشی به چه معناست؟ 11  

11 
 پرسش هاي تشریحی:

 فواید علوم اجتماعی را توضيح دهيد؟)چهارمورد(
2 

 1 علوم اجتماعی را تعریف كنيد؟ 12

 2 منظور از جامعه شناسی انتقادي چيست؟ 13

 2 تعریف كنيد؟سه رویكرد نابرابري را به ترتيب  نام ببرید رویكرد سوم را  15

 2 الگوي هویتی تعارف را توضيح دهيد. 14

 2 علوم اجتماعی در قرآن چگونه بيان شده است ؟ 16

 1 توضيح دهيد؟ 1347نقش فقه شيعه را در انقالب مشروطه و انقالب اسالمی سال  17
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانی علوم رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا سادات جعفری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 (نمره  24/1  مورد هر . )كنيد مشخص را زیر عبارات از یك هر نادرستی یا درستی

 . ابوریحان بيرونی در كتاب تحقيق ماللهند با روش عقلی و تفهيمی ، فرهنگ هند را توصيف كرد (  1

 .ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد(  2

   .اجتماعی از كاركردهاي علوم اجتماعی اسالمی استقدرت فهم ، تفسير و توصيف پدیده هاي (  3

   .در پایان قرن بيستم ميرزاي نائينی با استفاده از فقه نظام مشروطه را تبيين كرد(  5

1 

2 

 ( نمره  4/1هر جاي خالی  ) .در جاهاي خالی عبارت مناسب بنویسيد

 .از پدیده هاي اجتماعی و انسانی می شود  .....................نادیده گرفتن پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی باعث (  1

  .ناميده می شود ......................قدرتی كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد (  2

 . است ............................ مسلمانان اجتماعی علوم هاي شاخه ترین مهم از یكی(  3

5/1  

3 

 (  نمره 4/1 سوال هر . )  كنيد انتخاب را مناسب گزینه

 .قرار دارد  ................... الگوي تعارف در مقابل الگوي  (  1

  سياست هویت ( د            تكثرگرا   ( ج                 تنازع   ( ب               همانند سازي  (الف 

 .عبارات زیر به ترتيب مربوط به كداميك از رویكردهاي نابرابري اجتماعی است (  2

 . «از نظر این جامعه شناسان نابرابري اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی بر می خيزد  » 

 «كسان نماید در این رویكرد جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع رقابت را ی» 

 رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی –رویكرد عدالت اجتماعی ( الف 

 رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی  –رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی  ( ب  

  رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی  –رویكرد مخالفان قشربندي اجتماعی  ( د  

 .نادرست است  اجتماعی علوم فواید مورد در عبارت كدام(  3

  .علوم اجتماعی زمينه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یكدیگر را فراهم می سازند ( الف

به سبب آگاهانه و ارادي بودن پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها پيش بينی در علوم اجتماعی آسان تر از علوم طبيعی  ( ب 

  .است

 .رباره ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند علوم اجتماعی ظرفيت داوري د( ج 

 .علوم اجتماعی با شناخت پدیده هاي اجتماعی ، آثار و پيامدهاي را پيش بينی می كند  (د 

5/1  

5 

در  ) كنيد وصل ( ب) به مورد مناسب آن در ستون   انواع نظام سياسی از نظر ارسطو را در ارتباط با( الف)  هاي ستون عبارت

 ( یك مورد اضافيست (ب) ستون 

 ب ستون ستون الف

 جمهوري حكومت اقليت براساس خواست و ميل حاكم چه ناميده می شود  (الف 

 مونارشی حكومت اكثریت براساس خواست و ميل حاكم یا حاكمان چه ناميده می شود  (ب 

 دموكراسی .حكومت فرد براساس فضيلت چه نام دارد  (ج 

 آریستوكراسی حكومت اكثریت براساس فضيلت چه نام دارد  (د 

 اليگارشی 
 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا سادات جعفري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 .به سواالت پاسخ كوتاه بدهيد

 انقالب هاي اجتماعی ، اندیشه هاي جدید و شاهكارهاي هنري چه زمانی پدید می آیند ؟( 1

 ابزارهایی اعمال می شود ؟قدرت نرم با كمك چه (  2

 جامعه شناسان مخالف قشربندي اجتماعی معتقدند نابرابري اجتماعی نتيجه چه عاملی است ؟(  3

 ابن خلدون علم اجتماعی خود را چه ناميد ؟(  5

 فارابی جوامع مختلف را بر اساس نوع علم و اندیشه و فرهنگ به چند دسته تقسيم می كند ؟ نام ببرید (  4

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

1 

6 

 . سواالت پاسخ كامل بدهيد به

 دیدگاه جامعه شناسان پوزیتيویست در مورد جامعه را توضيح دهيد ؟(  1

 در چه صورتی یك حكومت می تواند هم مقبوليت اجتماعی و هم مشروعيت حقيقی داشته باشد ؟(  2

 در چه شرایطی محقق از روش مطالعه موردي استفاده می كند ؟(  3

كه در شناسنامه هر فرد ایرانی نوشته شده است ، نشان دهنده  « سازمان ثبت احوال» و « وزارت كشور  »دو عبارت (  5

 چيست ؟

 (به دو مورد اشاره كنيد  ) .هاي علم مدنی فارابی را بنویسيد ویژگی (  4

 ویژگی هاي جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه چيست ؟(  6

 

1 

1 

1 

1 
 

1 

1 

 1 .به دو مورد اشاره كنيدعلوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد داراي چه ویژگی هایی است ؟  7

9 
اگر رویكرد جهان متجدد كه فقط علم تجربی را علم می دانند به جهانهایی كه علوم عقالنی و وحيانی را معتبر می دانند سرایت 

 ؟كند ، چه پيامدهایی به دنبال دارد 
5/1  

5/1 ؟مدرن را با یكدیگر مقایسه كنيد مدل همانند سازي و مدل تكثرگرا از مدل هاي سياست گذاري هویتی در دوره مدرن و پسا  8  

11 
در چهار سطر ، چهار مورد از نظریات و عقاید اندیشمندان  .است  «عدالت اجتماعی »  ، اجتماعی نابرابري به رویكردها از یكی

 ( این رویكرد را توضيح دهيد

 

2 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه حسن نژاد  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.

   غ             الف( گسترده ترین بخش ذخيره دانش، دانش عمومی است. ص 

 ب( اگر در ذخيره دانش تعاریضی بوجود بياید ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود.

   غ             ص 

   غ             م و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند. ص ج ( همه مردم ایران از هر قو

 د ( رشد و شكوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجري به دليل  پيروي از الگوي همانند سازي بود.

   غ             ص  

   غ             ص  هـ ( مدینه ضالّه جامعه اي است كه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله شكل می گيرد. 

 

25/0  

25/0  

 

25/0  

25/0  

 

25/0  

2 

 جاهاي خالی را باكلمات مناسب پر كنيد.

 دارند الف ( جهان اجتماعی بر اساس ........................... خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی

 ب( خشت بناي جامعه .......................................... است.

 ج ( براي فهميدن داللت هاي كنش باید به ..................................كه كنشگر در آن عمل می كند مراجعه كنيم.

 د ( مدار مشروعيت ......................................... است.

 از مهمترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان مهم ............................... است.د ( یكی 

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

3 

 گزینه صحيح رابا عالمت تيك مشخص كنيد.

 بركدام روش ویژه علوم اجتماعی تأكيد می كند. "ماكس وبر" -1

 الف( روش عقلی                                                ب( روش تفهمی                 

 ج( روش حس و تجربی                                     د( روش انتقادي 

 كدام ویژگی كنش باعث خالقيت زدایی می شود؟ -2

 ب( معنادار بودن                          الف( ارادي بودن                                    

 ج( آگاهانه بودن                                                  د( هدفدار بودن

 جامعه شناسان انتقادي براي داوري و انتقاد وضعيت موجود به چه معيارهایی نياز دارند؟ -3

 ب( معيارهاي عقلی                                                     الف( معيارهاي علمی       

 د( معيارهاي ذهنی                                       ج( معيارهاي تجربی    

 عيب حذف مالكيت خصوصی در رویكرد دوم نابرابري هاي اجتماعی چيست؟ -5

 ب( از بين رفتن نظام مالكيت             الف( از بين رفتن عدالت                      

 د( از بين رفتن تفاوت ها و نابرابري ها        ج( از بين رفتن انگيزه رقابت                     

 مدینه اي كه در آن علوم وحيانی و عقالنی را می شناسد ولی از آن ها بهره نمی برند؟ -4

 ب( مدینه فاسقه                                  الف( مدینه ضاله                         

 د( مدینه فاضله         ج( مدینه جاهله                                       

 كدام گزینه تحقق بخشيده می شود؟ شرط دوم جامعه مطلوب به وسيله -6

 الف( مجلس شوراي اسالمی                             ب( رهبر

 خبرگان                                            د( قواي سه گانهج( مجلس 

 

5/0  

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه حسن نژاد  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 هر گزینه از ستون الف را به گزینه صحيح از ستون ب وصل كنيد.)یك گزینه در ستون ب اضافی است(

 ب الف

 قدرت اجتماعی اجتماعی و سایر پدیده هاي خرد را بررسی می كند.الف( كنش 

 سياست ب( ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی را می گویند.

 ساختار اجتماعی ج( هنگامی كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر دیگران تأثير بگذارد.

 نظام سياسی د( هر گاه قدرت براي رسيدن به هدفی معين سازمان یابد.

  جامعه شناسی خرد 

1 

4 

 جدول زیر را كامل كنيد

 بر اساس خواست و ميل حاكم براساس فضيلت تعدا حاكمان/ روش حكومت

 ---------------- ------- فرد

 اُليگارشی ------- اقليت

  ------------------- جمهوري اكثریت

1 

6 

 تعریف كنيد:

 الف( آشنا زدایی:

 ب( هویت:

 سنت هاي الهی: ج(

5/1  

7 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 از نظر جامعه شناسان پوزیتویست مسير پيشرفت جوامع چگونه است؟
5/0  

5/0 وجود نظریات متفاوت در جامعه شناسی نشانه چيست؟ 9  

5/0 چه هنگام تفاوت هاي اسمی  و نابرابري هاي طبيعی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گيرد؟ 8  

5/0 رویكرد تفهمی به كدام وجه از زندگی اجتماعی انسان كم توجهی می كنند؟ 11  

5/0 الگویی كه قرآن براي شناخت متقابل هویت ها ارایه می دهد چيست؟ 11  

5/0 سياست هویت محصول چه دوره اي است و بر چه عاملی تأكيد می كند؟ 12  

13 
 .به سواالت پاسخ كامل دهيد

 شناسی تفهمی نسبت به ارزیابی ارزش هاي سياسی چگونه است؟ دیدگاه جامعه
1 

 1 چرا رویكرد اول ناعادالنه است؟« نابرابر هاي اجتماعی» از نظر رویكرد سوم  15

 1 چه عواملی باعث شد در دوره پسامدرن تنازع هویت ها افزایش یابد؟ ) دو مورد( 14

55/0 مورد( 3بنو یسيد؟ )ویژگی هاي جامعه آرمانی از نظر قرآن را  16  

 1 چگونه است و علم اجتماعی خود  را چه علمی ناميد؟ "ابن خلدون"رویكرد  17

 1 از نظر فقه شيعه جامعه مطلوب داراي چه ویژگی هایی است؟ 19

 1 مورد( 2ویژگی هاي علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بنویسيد؟ ) 18
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 کالتی مهاجر صدیقه  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد . 

 الف( براي فهم بعد اجتماعی كنشهاي انسانی باید به قصد و نيت كنشگر توجه كرد .

 ب( جامعه شبيه یك موجود زنده نيست بلكه جامعه یك موجود زنده است .                   

ج( علوم اجتماعی از طریق داوري درباره پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آنها فرصت موضع گيري مناسب و صحيح را براي 

                       دانشمندان فراهم می آورد .                                        

             .د( مقبوليت و مشروعيت حقيقی همواره همراه یكدیگرند از یكدیگر جدا نمی شوند

 هـ ( قدرت فردي انسانها محدود است .                                                                       

25/1  

2 

 جاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد . 

 الف( رابطه و پيوند بين پدیده هاي اجتماعی مختلف ..................... نام دارد . 

 ب( رویكرد ...................... نسبت به بقيه ي رویكردهاي جامعه شناسی از علوم طبيعی فاصله ي بيشتري گرفت . 

 يره دانش ................... می افزاید و دانش ................ را غنی تر می كند . ج( تالشهاي علمی به تدریج بر ذخ

 د( اولين چالش جهان متجدد كه با توجه به مسئله ي قشر بندي اجتماعی شكل گرفت چالش ............. نام دارد . 

2 

3 

 پاسخ صحيح را مشخص كنيد . 

 ( كدام گزینه زیر مجموعه علوم اجتماعی محسوب نمی شود ؟ 1

 شناسی  د( باستان                   ج( فلسفه                       ب( ارتباطات             الف( مدیریت        

 ( تجویز قرص شوید توسط پزشكان عمومی براي كاهش چربی خون به كدام راه حل تعارض ذخایر دانشی اشاره دارد ؟ 2

 الف( از رونق افتادن ذخيره دانش علمی          ب( رونق گرفتن دانش عمومی 

 عمومی ج( طرح ایده ي جدید                                    د( از رونق افتادن ذخيره دانش 

 ( مصداق اليگارشی در تقسيم بندي نظام سياسی از دیدگاه ارسطو كدام مورد است ؟ 3

 ب( حكومت سرمایه داران در اروپا                  الف( حكومت پاپ برواتيكان          

 د( حكومت معاویه                 ج( حكومت نخبگان جامعه              

 بارت هاي زیر بيانگر كدام مفاهيم است ؟ ( به ترتيب هر یك از ع5

 ( مدل رایج سياست گذاري هویتی دوران مدرن 2            ( محصول دوران پسامدرن              1

 الف( سياست هویت ـ همانندسازي                 ب( همانند سازي ـ تكثر گرایی 

 هویتی ـ تكثر گرایی  ج( همانند سازي ـ سياست هویتی                 د( سياست

2 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد . 

 ( فارایی جوامعی را كه از علوم عقلی بی بهره اند چه می نامد ؟ 1

 ( شماره ملی درج شده در شناسنامه بيانگر چيست ؟ 2

 ( از نظر جامعه شناسان علت نابرابري اجتماعی چيست ؟  3

 ( دو ویژگی مهم كنشهاي اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی كدامند ؟ 5

2 

 1 نقش رسانه ها در قدرت سخت و نرم با یكدیگر مقایسه كنيد .  4

 1 اشتباهی كه رویكرد پوزیتویستی در داوري علمی ارزشهاي سياسی مرتكب شدچه بود و چه نتيجه اي داشت؟  6

 1 علل اهميت تمدن اسالمی چيست ؟  7

 1 دو انقالبی كه در قرن بيستم شكل گرفت را نام برده و بنویسيد هر كدام توسط چه شخصيت به وجود آمد ؟ 9

 1 دو مورد از ویژگيهاي تكثر گرایی را ذكر كنيد .  8

 1 در رویكرد مخالفان قشر بندي اجتماعی چه عاملی مانع پيشرفت مادي می شود ؟  11
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 كالتی مهاجر صدیقه  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 تفاوت افراد در تحصيالت و ضریب هوشی چه شباهت و تفاوتی با یكدیگر دارد ؟  11

 1 الگویی كه قرآن براي شناخت متقابل هویت ارائه می كند چه نام دارد و در مقابل كدام الگو قرار می گيرد ؟  12

 1 دو مورد از كاركردهاي علوم اجتماعی اسالمی را بيان كنيد .  13

25/1 آیا می توان گفت مشكالت و مسائل اجتماعی خارج از دایره ي نفوذ ما هستند ؟ دليل بياورید .  15  

5/1 علم نافع چيست ؟  14  

16 

 هر یك از عبارت هاي سمت راست به كدام یك از مفاهيم سمت چپ اشاره دارد ؟ ) یك مورد اضافی است ( 

 ( ماللهند1      الف ( نام كتاب ابوعلی مسكویه                                          

 ی( سنت اله2     ب( قوانين حاكم بر تداوم و تغيير امت ها در قرآن                

 ( تجارب االمم  3ج( علم اجتماعی از دیدگاه خلدون                                            

 ( علم مدنی 5د( نام كتاب ابوریحان بيرونی در توصيف جامعه هند                   

 ( علم عمران   4                                                                                             

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم برنا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .ديمشخص كن را بودن عبارات زیر نادرستیا درست 

 تفهمی، از علوم طبيعی فاصله گرفت. شناسی انتقادي بيشتر ازجامعه (1

 غ                   ص                                                       

 در اواخر قرن نوزدهم، هویت به جاي قشربندي، محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شد. (2

 غ                  ص                                                        

 ملت ها، سوسياليسم پدیدار شد.  –گيري دولت با شكل (3

 غ                 ص                                                        

  با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ هند را توصيف كرد.« تجارب االمم»ابوریحان بيرونی در كتاب  (5

 غ                ص                                                        

1 

2 

 .ديرا كامل كن ریعبارات ز

 كنند. شناسان براي شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس .............................. میجامعه (1

 گذارد. .......................... گامی فراتر میآیند كه انسان از هاي اجتماعی، هنگامی پدید میانقالب (2

كند، هاي تحقيق كيفی، كه در آن محقق تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص را مطالعه میبه یكی از روش (3

 شود. .......................... گفته می

به ویژه در عرصه  هاي اجتماعیشناسان انتقادي یافتن راهی براي داوري علمی درباره ارزشجامعه (5

 دانند. ............................. را ضروري می

 در نيمه دوم قرن نوزدهم ، مسئله قشربندي اجتماعی در جهان متجدد، چالش .......................... را به وجود آورد. (4

 د.قرار دار...........................« الگوي » در مقابل « تعارف»یابی الگوي هویت (6

 جهان اجتماعی اسالم را زنده نگه داشته است. » ...............................« و« آگاهی همراه عمل»دو ویژگی اساسی   (7

 كنند.یاد می»..........................................« برخی از پيدایش سياست هویت به باز شدن  (9

4 

3 

 .ديمناسب را انتخاب كن نهیگز

 همان ............ذخيره دانشی  (1

 الف( دانش الزم براي زندگی یا همان دانش عمومی است.    

 هاي روزانه آدمی است كه اغلب از دانش نهفته در پس آن غافل هستيم.    ب( كنش

      .میشو یم كیشر گرانیبا د یكه در بدو تولد با ورود به جهان اجتماع ی استج( دانش

 آموزند  ست كه افراد در ارتباط با دیگران، مدرسه و دانشگاه میهاي فردي و اجتماعی اد( تجربه

 هاي ................... است.تصویر زیر بيانگر این مطلب است كه حكومت پاپ بر واتيكان  از جمله حكومت (2

 
 د(دموكراسی                   ج( اليگارشی               ب( مونارشی          الف( اریستوكراسی    

 انسان به سبب ......................، خليفه خداوند در زمين شده است. (3

 ج( كارهاي خداپسندانه        د( كمك به همنوع                    ب( اخالق         الف( علم  

5/0  



 

134 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم برنا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 اولسمت چپ است؟ در ستون جوامـع مورد نظـر فارابی در از  كیربوط به كدام ـون سمت راست مـست عباراتاز  كیر ـه

 است. یاز موارد اضاف یكی

 

 مفاهيم عبارات

 ها، و حقيقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد.ها، آرمان( در این جامعه، علمی كه از ارزش1

 كنند.شناسند اما به آن عمل نمی( مردم علوم وحيانی را می2

 .رديگیرا در بر نم یانيو وح یعقل ،یاز علوم تجرب كيچيه (3

 شوند.هاي عقالنی معرفی میها و ارزش، آرمانها و امور غيرعقالنیها ، ارزش( آرمان5

 گيرد.تجربی، عقلی و وحيانی را در برمی( علوم4

 الف( فاضله

 ب( فاسقه

 ج( جاهله

 د( ضاله

  

1 

4 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سؤاالت ز

 . دیرا نام ببر یاجتماععلوم يهادو مورد از شاخه  (1

 . ديچهار علم از علوم نافع را ذكر كن (2

 كرد؟ استفاده یاز چه روش شتريدانشمند مسلمان، در مطالعات خود ب نیا د؟يخود را چه نام ی، علم اجتماعخلدونابن (3

 .ديرا ذكر كنهاست آن انيدار بعهده یكه فقه اسالم یاجتماع يهادو مورد از آرمان (5

5/2  

6 

 .ديكن فیتعر

 :  یجامعه شناس

 :  یاسينظام س

1 

 1 ببرند؟ یپ ياانهیرا يهايجوانان به باز ادياعت یبه علت اصل ستنديقادر ن ،یستیويتزیشناسان پوچرا جامعه 7

 1 وجود دارد؟ یو خودكش یطلبشهادت نيب چه شباهت و تفاوتی   9

 1 ها دارند؟هاي مجازي تأثيرگذاري فرهنگی  بيشتري نسبت به دولتشبكهچرا امروزه، استفاده از  8

 1 گيرد؟ كنش سياسی و استفاده از قدرت، با چه اهدافی شكل می 11

11 
را  یاجتماع هاييارتباط، آنها علت نابرابر نیدر اهاي اجتماعی، به چه عاملی توجه دارند؟ شناسان در مطالعه نابرابريجامعه

 دهند؟یم حيچگونه توض
5/1  

 1 دانند؟ را عادالنه نمی« ضـرورت نابـرابـري در جامعه»چرا طـرفداران عدالت اجتماعی و رویكـرد عادالنه، رویكـرد  12

5/1 هاي  سياستگذاري هویتی، مقایسه كنيد .به عنوان مدل« مدل تكثرگرا»را با « مدل همانندسازي» 13  

 2 شود؟ مطلوب از نظر فقه شيعه چيست؟ این دو ویژگی در نظام جمهوري اسالمی ایران چگونه محقق میدو ویژگی جامعه  15
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ابوالقاسم کالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .ديموارد درست و نادرست را مشخص كن ،ریدر عبارات ز

استفاده  از آن شتريب م؛يشیاند یم كمتر یدانش عموم ۀماست. ما دربار دانش علمیبخش  نیگسترده تر ،یدانش عموم (الف

 نادرست                    درست     .میبر یآن را به كار م گریكدیو در تعامل با  ميكن یم

دارند؛ مثالً جهان متجدد، بر  یاز دانش علم یمتفاوت فیخود، تعار یفرهنگ تیمختلف بر اساس هو یاجتماع يجهان ها (ب

   . كرد یرا علم محسوب نم یانيو وح یدانست و علوم عقالن یم یرا دانش علم یخود، فقط علم تجرب يويدن تیاساس هو

 نادرست                    درست

يشتر شد امّا ب فینها تعرملتّ ها و توسط آ -از منظر دولت  تیو هو شد دايپ سميوناليملتّ ها، ناس -دولت  يريبا شكل گج( 

 نادرست                    درست  و... بودند. یو مذهب یزبان ،ينژاد ،یكشورها داراي تنوع قوم

ردسال و بزرگسال، خو همه، اعم از زن و مرد،  برابرند؛ي ها تيحقوق و مسئول يدارا ی،از هر قوم و مذهب رانیمردم ا ۀهمد( 

 نادرست                    .   درستمشترک اند یّمل تیسواد و با سواد، در هو یب ،یو غن ريفق

1 

2 

 .ديدرست را مشخص كن نهیگز ر،یز يدر پرسش ها

نخستين چالشی كه در جهان متجدد ظاهر شد و این جهان را به مخاطره انداخت، كدام چالش بود و در چه زمانی پدید  -1

 آمد؟

 ابتداي قرن بيستم -ب( چالش نابرابري و قشربندي اجتماعی                  قرن بيستماواخر  -الف( چالش هویت

 نيمه دوم قرن نوزدهم -د( چالش تنازع هویت ها        نيمه دوم قرن نوزدهم -ج( چالش فقر و غنا

 كدام گزینه درباره متفكران اجتماعی مسلمان، نادرست است؟ -2

 ۀماز ه ی،فاراب یعلم مدنرا علم مدنی ناميده است.  دانسته و آن یم یعلوم انسان ۀرمجموعیز را یعلم اجتماع یفاراب الف(

 .برخوردار است یعلوم اجتماع يها تيظرف

ده از روش كرد و با استفا فيتوص هند را ۀفرهنگ جامع ،یو تفهم یبا روش تجرب ،ماللهند قيدر كتاب تحق یرونيب حانیابورب( 

 پرداخت. زيفرهنگ ن نیا يانتقاد یابیبه ارز ،یعقل

ي ريبه عنوان عامل شكل گ تياز عصب بسيار بهره می برد. او یعقل همانند فارابی، از روش ،ابن خلدون در مطالعات خودج( 

  دهد. یم ميتعم جوامع خود را به همه افتیدر نیكند و ا یم ادی ،جوامع

با  هسیدر مقا اوی و جامعه شناس ستين يابن خلدون، انتقاد كردیرو. نامد یم خود را علم عمران یابن خلدون علم اجتماعد( 

  .است محافظه كارانه یفاراب یجامعه شناس

 ست؟يچ یدانش علم شیدايپ نهيزم -3

از  يوعه اـد، در مجمـكنن یم یزندگ یكه در همان جهان اجتماع یگرانـیبا د ،ی( ما انسان ها با ورود به جهان اجتماعالف

 است.  یدانش علم شیدايپ نهيكه زم میشو یم كیو شر ميها و دانش ها سه یآگاه

 شود.  یم جادیا یخاص، دانش علم ی( با انباشت دانش درباره موضوعب

 است.  یدانش علم شیدايپ نهيجامعه، زم ی( دانش عمومج

ردد. گ یفراهم م زيآن ن ۀدربار یو رشد دانش علم شیدايپ يبرا نهيشود، زم یمطرح م یخاص ۀجامعه، مسئل كید( هر گاه در  
 
ها  آن انيشباهت م نيوطن در ع يو فداكردن جان برا یشهادت طلب ،یخودكش دهیباعث متفاوت بودن سه پد یچه عامل -5

 به مبارزه با ظلم و اقامه حق مربوط است؟ كیباشد؟ كدام  یم

   وطن  يفداكردن جان برا -دهيب( تفاوت در عق                       یشهادت طلب -( تفاوت در معناالف

 وطن  يفداكردن جان برا -د( تفاوت در معنا                              یخودكش -( تفاوت در هدفج

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 ابوالقاسم كالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 )سمت چپ، یك مورد اضافی دارد.( مشخص نمایيد. یكدیگر راموارد مربوط به درباره رویكردهاي جامعه شناسی، 

 

 پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبيعی  -الف

نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت  -ب

 مطلوب تر

 توجه به كنش اجتماعی و پدیده هاي معنادار -ج

شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پيش بينی، پيشگيري  -د

 كنترل آن هاو 

 تفهمی شناسی جامعه موضوع -1

 هدف جامعه شناسی انتقادي  -2

 پوزیتيویستی شناسی جامعه هدف -3

 یپوزیتيویست شناسی جامعه موضوع -5

 روش جامعه شناسی انتقادي -4

 

  د )     (                    )      (  ج                  )      (       ب                (       )   الف

1 

5 

 .ديسیواژگان مناسب بنو ،یخال يدر جاها

 ، ..................... ناميده می شود.شده باشد رفتهیپذ یهمراه باشد و به صورت رسم تيكه با مقبول ی( قدرتالف

يجه انحراف ب( در نظریه ي فارابی، مدینه ي .............. در نتيجه انحراف نظري از مدینه فاضله و مدینه ي ............... در نت

 عملی از مدینه فاضله، به وجود می آید.

 آنو مادي از  یعيطب يها دهیكسب دانش دربارۀ پد يدانشمندان برایكی از انواع عقل به معناي عام، عقلی است كه ( ج

 . این عقل، ........................... ناميده می شود.استفاده می كنند

175 

4 

 مربوط است؟ یگرفتن كنش اجتماع دهیناد يامدهاياز پ كیبه كدام  ریاز موارد ز كیهر 

 وبر:                                       نيقفس آهنالف( 

 :یجهان يگسترده جنگ ها يكشتارهاب( 

1 

6 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 اند؟الف( نخستين سند رسمی هویت ما چيست؟ این سند را تاجيك ها چه ناميده 

ب( در اساطير یونانی، جعبه اي حاوي تمام بالهاست. برخی پيدایش سياست هویت را به باز شدن آن تشبيه می كنند. نام آن 

 چيست؟ سياست هویت، محصول دوران مدرن است یا دوران پسامدرن؟

بر  ییاساختاره نيچنۀ كنند تا از سلط یم ديسركوبگر، تأك ياز ساختارها یجامعه شناسان بر ضرورت انتقاد علمج( كدام 

م توجهی ؟ آنان كدیتر فراهم آ یتر و اخالق یانسان یاجتماعي ساختارها يريشكل گ ۀنيزم نيشود و همچن يريشگيانسان ها پ

 كدام رویكرد جامعه شناسی به ساختارهاي اجتماعی را درست نمی دانند؟

 فرهنگ را مطالعه كند و كی ای ینهاد اجتماع كیفرد،  كیخاص مثاًل  یعاجتما ۀدیپد كیابعاد  یبخواهد تمام یاگر محققد( 

. این روش تحقيق چه نام دارد؟ این یك كند یروش استفاده م نیو منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد، از ا پنهان عمق

 روش كيفی است یا یك روش كمی؟

2 

7 
درباره جامعه آرمانی نيز سخن می گوید. قرآن، جامعه آرمانی را چگونه  قرآن كریم عالوه بر توصيف و تبيين و نقد جوامع، بارها

 معرفی می كند؟ سه ویژگی آن را ذكر نمایيد.
175 

 2 دو مورد از ویژگی هاي علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بيان نمایيد. 9

 1  ست؟يشناختن نظم مطرح كرده اند، چ يكه جامعه شناسان برا ییزدا ییمنظور از آشنا 8

 1 فقه سياسی شيعه در قرن بيستم، دو انقالب اجتماعی را در ایران پدید آورد. آن دو انقالب را نام ببرید. 11

 1 مشروع است؟ ريغ یقدرت، مقبول ول یدر چه صورت 11
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ابوالقاسم كالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

12 

می دانيم كه پيرامون قشربندي اجتماعی، سه رویكرد وجود دارد: رویكرد اول، طرفداران قشربندي اجتماعی، رویكرد دوم، 

مخالفان قشربندي اجتماعی و رویكرد سوم، رویكرد عادالنه. هر كدام از عبارات زیر، مربوط به كدام رویكرد قشربندي اجتماعی 

 است؟

 ۀفراهم كند و نقط همگاني دارد امكان رقابت را برا فهيشود اّما جامعه وظ یلغو نم یخصوص تيمالك، كردیرواین در الف( 

 . : ..........................دینما كسانیشروع رقابت را 

 يدما تشرفيپ راه رود، یم نيرقابت از ب ۀزيانگ نكهیا ليشود امّا به دل یم كسانیشروع رقابت ها  ۀنقط كرد،یرو نیدر اب( 

 . : ...............................گردد یمسدود م

دان در آن را چن رييو تغ می گيرند دهیرا ناد قشربندي افتنیو ادامه  آمدن دینقش انسان ها و جوامع در پد ،ج( در این رویكرد

 : .................................. دانند. ینم ریامكان پذ

 : ......................... مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق. ينه با رهاساز كردیرو نیاد( 

2 

13 

 جدول زیر را بر اساس دسته بندي نظام هاي سياسی از دیدگاه ارسطو تكميل نمایيد.

 روش حكومت                              

 تعداد حاكمان

 بر اساس خواست و ميل حاكم بر اساس فضيلت

 -2 -1 فرد

 -5 -3 اقليت

  -6 -4 اكثریت

175 

15 

 مشخص كنيد هر یك از عبارات زیر، مربوط به كدام یك از الگوهاي روبرو شدن جوامع با تنوع هویتی می باشد؟

    توجه دارد. گریكدیبه شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع از الف( 

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي   مدرن بود. يدر دوره  یتیهو يگذار استيس جیمدل را ب(

 داند. ینم یرا، مانع وحدت و همدل یو قوم يو نژاد یتكثر و تنوع زبانج( 

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي

 تعارف       تكثرگرا   .     همانند سازيكند یاست كه قرآن ارائه م ییهمان الگود( 

 در دوره پسامدرن، این الگو مورد توجه و تاكيد قرار گرفت.   ه( 

 تعارف       تكثرگرا   همانند سازي

 تعارف       تكثرگرا   و( این الگو در برابر الگوهاي تنازع قرار دارد.     همانند سازي

175 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضیه هاشمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 رامشخص كنيد درسواالت زیرموارد صحيح وغلط

 الف (نظم اجتماعی در نتيجه قواعدي كه ماانسانها براي با هم زندگی كردن پذیرفته ایم بر قرار ميشود . 

 ب  (علوم اجتماعی شيوه زندگی موجودات زنده و اثر گذاري آن بر اجتماعات انسانی رامطالعه می كند .

 رتداوم و تغييرجوامع و امت هاي مختلف راعلم مدنی مينامد. قران كریم قوانين حاكم ب پ(

 رادر هشت جلد تاليف كرد ."تحقيق ماللهند"ابو علی مسكویه با نگاهی تبينی كتاب  ت(

 ث( عقالنيت جهان اسالم درتوليد دانش علمی نسبت به محيط فرهنگی و اجتماعی نقش محوري دارد .

25/1  

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد 

 ..... خشت بناي جامعه است ................  الف(

 .. ميتوان نظم هاي شگف انگيزي را در زندگی خود و دیگران یافت ..........با هنر ....  ب (

 شد . .. به جاي قشربندي ،محور اصلی مباحثات فكري و سياسی..........پ( در اواخر قرن بيستم ...

 به عنوان هدف آفرینش یاد شده است . ........در قران كریم از ...... ت(

 را تبين كرد . ..............ث( ميرزاي نائينی با توجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران با استفاده از فقه ،....

5/2  

3 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد

 الف (جدول زیر را كامل كنيد

 نوع

 معيار

 جامعه شناسی

 پوزیتيویستی

 جامعه شناسی

 تفسيري-تفهمی 

 جامعه شناسی

 انتقادي

 كنش اجتماعی ............ پدیده اجتماعی موضوع

 ........... روش تفهمی و    روش تجربی ............. روش

 نقد وضع موجود ........... شناخت نظم و كنترل طبيعت هدف

 كند . هایی نظام هاي سياسی را دسته بندي می ب ( ارسطو بر اساس چه مالک

 پ( انواع تفاوت ها و نابراري هاي موجود در جامعه را نام ببرید.

 الگوي سياست گذاري هویتی را در دوره هاي زیر نام ببرید ت(

 9اسالم در قرن سوم و چهارم هجري-3            دوران پسا مدرن -2                       دوران مدرن -1

3 

5 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد 

 تقسيم بندي قدرت به نرم وسخت بر اساس چه معياري است ؟ –الف 

 نوع ابزاري كه قدرت با آن اعمال ميشود  -1

 اهدافی كه قدرت ميخواهد به آن برسد-2

 روشهایی كه افراد یا نظام ها به قدرت می رسند -3

 نوع نظام هایی كه قدرت بر آن استوار است        -5

 حاكميت برفرد بر اساس خواست وميل"و"حاكميت اكثریت بر اساس فضيلت  "كدام از نظام هاي سياسی به ترتيب –ب 

 است ؟"فرد 

 استبدادي  –جمهوري  -2              مونارشی              -جمهوري-1

 اریستو كراسی –جمهوري  -5             استبدادي         –دموكراسی  -3

 تفسيري هستند ؟-رویكرد انتقادي منتقد كدام نظرمعتقدان رویكرد تفهمی –پ 

 بی توجهی به نقش ساختارهاي اجتماعی-2           بی توجهی به روش هایغير تجربی        -1

 قد اجتماعیبی توجهی به ارزش ن-5بی توجهی به نقش خالقانه كنش اجتماعی       -3

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه هاشمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 

 كدام یك از گزینه هاي زیر از ویژگيهاي جامعه آرمانی در قرآن نيست -ت

 ایستادگی در برابر ظلم-2داراي فرهنگ حق                -1

 وجود آزادي اندیشه-5رفتار با عدالت و قسط          -3

 

5/1 دانستن جامعه و طبيعت چيست ؟پيامد  یكسان  4  

 1 دید گاه جامعه شناسی پوزیتيویستی درباره قدرت را بيان كنيد .  6

 1 چيست ؟"مشروعيت"و"مقبوليت "معيارتعيين  7

 1 ميتواند چه چهره هایی در سطح جهان پيدا كند ."سياست هویت " 9

 1 تفاوت مدینه فاسقه وضاله از دیدگاه فارابی چيست ؟  8

 1 ویژگی هاي مطالعات جامعه شناسی ابن خلدون را توضيح دهيد . 11

 1 دید گاه علوم اجتماعی جهان اسالم درباره ابزارهاي تجربی رابيان كنيد 11

 1 ویژگيهاي جامعه مطلوب از نظر فقه شيعه را بيان كنيد 12

 2 نظر طرفداران عدالت اجتماعی درباره موافقان ومخالفان قشربندي اجتماعی چيست ؟  13
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 منیر مزاری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 اموزش و پرورش ناحيه چهار مشهدمقدس(-دبيرستان الزهرا -)منير مزاري نمره(3گزینه مناسب را انتخاب كنيد)

 در دسته بندي نظام سياسی ارسطو كداميك از حكومت ها بر اساس فضيلت و حقيقت تصميم می گيرند؟

 د(جمهوري   ب(اليگارشی                           ج(دموكراسی                                    الف(استبدادي         

 ؟ فترا براي گونه شناسی نظام سياسی در نظر گر« دنيا مداري»یا «دین داري»كداميك از اندیشمندان اجتماعی مالک 

 ج(فارابی                                      د(ابن سينا              ب(ارسطو                            الف(ابن خلدون     

سبب  یقدرتچه نوع  امروزه  ؟برسایر كشورها می شدیك كشور موجب سلطه سياسی و اقتصادي  یقدرتچه نوع در گذشته 

 آنها را مشخص كنيد. به ترتيب؟شود سلطه فرهنگی می

 سخت-نرم                               د(سخت-سخت                          ج(سخت-ب(نرم       نرم         -الف(نرم

 ویزگی كنش اجتماعی از نظر نظریه پردازان كنش اجتماعی چيست؟مهمترین 

 د(هدف                 ب(ارزش                               ج(اگاهی و معنا داري             الف(اراده                

 زیر را دارد؟قدرتی كه بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل بدست می آید كداميك از ویژگی 

 د(مقبوليت بدون مشروعيت              الف(اقتدار                      ب(مقبوليت                            ج(مشروعيت                    

 امام خمينی با توجه به شرایط اجتماعی ،مسئله والیت فقيه و انقالب اسالمی را چه زمانی طرح نمود؟

 د(اواسط قرن بيستم           تم       ب(پایان قرن بيستم               ج(قرن بيستم                     الف(آغاز قرن بيس

 

075 

 

075 

 

075 

 

075 

 

075 

 

075 

2 

 نمره( 3جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.)

 شناسی..................شناخته می شود.الف( رویكردي كه جامعه شناسی را در زمره دانش ابزاري قرار می دهد ،جامعه 

 ب( منظور از .................نظام اجتماعی این است كه بخش هاي مختلف ان بر یكدیگر اثر ميگذارند.

 ج( جامعه شناسان در مطالعه نابرابري اجتماعی به .............در جوامع توجه دارند.

 ...........می گویند.د( به بخش عميق تر و دقيق تر  ذخيره دانشی ...

 ر( برخی تفاوت ها مانند  تفاوت در قد،هوش،ثروت،تحصيالت تفاوت هاي .................ناميده می شوند.

 ز( یكی از مهمترین شاخه هاي علوم اجتماعی مسلمانان ، علم...................است.

 

075 

075 

075 

075 

075 

075 

3 

 نمره( 3عبارت هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد.)
 الف( مادرباره دانش عمومی كمتر می  اندیشيم ،بيشتر از ان استفاده می كنيم.

 ب( در دیدگاه پوزیتيویستی ،انسان ها با موجودات طبيعی ،تفاوت هاي بنيادي دارند.
ر وبگر تاكيد می كنند تا از سلطه چنين ساختارهایی بج( در جامعه شناسی انتقادي ،بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهاي سرك

 انسان ها پيشگيري شود.
 تفسيري به ساختارهاي اجتماعی  و تاثير این ساختارها بر زندگی افراد توجه می كند.-د( رویكرد تفهمی

 ر( جامعه شناسی انتقادي  براي داوري وانتقاد به معيار علمی نياز دارد .
تفسيري برتوانایی و خالقيت افراد درساختن جهان اجتماعی تاكيد -ناسی تفهمیـي مانند جامعه شقادـناسی انتـز(جامعه ش

 می كند.

 

075 

075 

075 

075 

075 

5/0  

5 

 نمره( 3به سواالت پاسخ كوتاه دهيد )

 خشت بناي جامعه چيست ؟ 

 وبر به چه روشی به عنوان روش ویزه علوم اجتماعی تاكيد می كرد؟

 مقابل كدام الگو قرار دارد؟الگوي تعارف در 

 در قران كریم از چه چيزي به عنوان هدف آفرینش یاد شده است؟

 زیر مجموعه علوم انسانی می دانسته و آن را چه ناميده است؟ فارابی علم اجتماعی را در

 ابن خلدون عامل شكل گيري جوامع  را چه می داند؟

075 

075 

075 

075 

075 

075 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  نهایی درس:سؤاالت امتحان 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 منير مزاري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 
 سواالت تشریحی

 است آن را شرح دهيد.« قوم نگاري»یكی از روش هاي  كيفی در علوم اجتماعی 

1 

5/0 همانندسازي به چه معناست  ؟  6  

 1 سياست را تعریف كنيد .  7

 2 سياست هویت می تواند دوچهره پيدا كند آنها را بنویسيد.  9

 2 علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد چه ویژگی هایی دارد؟)ذكر دومورد كافی است(  8

 175 تفاوت مدینه فاسقه و مدینه ضاّله در نظریه فارابی چيست؟ 11
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد فراستی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.درست 

 ترین بخش ذخيره دانشی ماست.دانش عمومی، گستردهالف: 

 هاي اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود ، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.جهانب : 

 ش توجه دارد. كند و اغلب به معناي كنشود تمركز میرویكرد پوزیتيویستی بر آنچه مشاهده میپ : 

  .دانندترین ویژگی كنش اجتماعی میپردازان كنش اجتماعی آگاهی و اراده را مهمنظریهت : 

1 

2 

 هاي زیر گزینه صحيح را انتخاب كنيد. در پرسش

                                                                                                                 از نظر وبر ، جامعه شناس :  الف :

        .تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند  می:2 تواند آرمانها و ارزشهاي اجتماعی را توصيف كند نمی:1

 .می تواند به نقد یا اصالح عقاید و ارزشها بپردازد: 5    می تواند درباره آرمانها و ارزشها داوري علمی كند :3

 كنند.                           شناسان براي شناختن ...................... از امور آشنا و مأنوس آشنایی زدایی میپ:جامعه

 :كنش5: نظم             3: ساختار اجتماعی            2: قواعد اجتماعی         1 

        كدام مورد از پيامدهاي نادیده گرفتن كنش نيست؟                                                                                  پ:

 معنا زدایی -5زدایی              ارزش -3اخالق گریزي                 -2خالقيت زدایی                -1 

               : چه عاملی باعث متفاوت بودن سه پدیده خودكشی،شهادت طلبی وفداكردن جان براي وطن می باشد؟  ت

 تفاوت در فرهنگ -5تفاوت در هدف            -3           هتفاوت در عقيد -2تفاوت در معنا               -1

2 

3 

 یك  از مفاهيم ستون سمت چپ مربوط است.      كدامهاي ستون سمت راست به در جدول زیر هریك از عبارت

 ) یك مورد اضافی است(   

 تفسيري-شناسی تفهمیهدف جامعه -1 الف( حسی و تجربی

 شناسی پوزیتيویستیروش جامعه -2 هاي اجتماعیها و پدیدهب( فهم كنش  

 شناسی انتقاديجامعهموضوع  -3 ترپ( نقد وضعيت موجود براي رسيدن به یك وضعيت مطلوب  

 شناسی انتقاديهدف جامعه -5 هاي طبيعیهاي اجتماعی مانند پدیدهت( پدیده  

  شناسی پوزیتيویستی موضوع جامعه -4

1 

5 

 هاي زیر پاسخ كوتاه بدهيد. به پرسش

 دست پيدا كند؟هایی براي توضيح نظم اجتماعی شناسی باید بتواند به فرمولالف: در كدام رویكرد ، جامعه

 توان استفاده كرد؟ب: براي مطالعه تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص، از كدام روش مطالعه كيفی می

 پ: مدار مشروعيت قدرت چيست؟

 ت: در كدام رویكرد به نابرابري در جامعه نقطه شروع رقابت یكسان نيست؟

 دوران است؟ ث: به اعتقاد اندیشمندان اجتماعی، سياست هویت محصول كدام

 داند؟ج: ابن خلدون با استفاده از تجربه تاریخی جوامع پيرامون خود، عامل شكل گيري جوامع را چه چيزي می

 چ: نظریه فقهی امام خمينی)ره(، كه بر اساس آن انقالب اسالمی ایران شكل گرفت، چه بود؟

5/3  

4 

 هاي اجتماعی است؟ دهنده كدام رویكرد به نابرابريتصاویر زیر هریك نشان

 

                  

 الف : ........                  ب: مدل كمونيستی                            پ: ...............                                      

 مدل کمونیستی 1
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد فراستی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 
 به سؤاالت زیر پاسخ كامل بدهيد  

 تواند بعنوان یكی از ابزارهاي اعمال قدرت نرم  به كار گرفته شود؟                    چگونه نظام آموزشی كشورها می
5/1  

 1 منظور از اینكه امور سياسی خنثی نيستند چيست؟  7

9 
ماعی هاي اجتهاي اجتماعی به قشربندي اجتماعی در جوامع توجه دارند، علت نابرابريدر مطالعه نابرابريشناسانی كه جامعه

 دانند؟را چه می
5/1  

5/1 هاي مدل تكثرگرا را در سياست گذاري هویتی بنویسيد.    ویژگی 8  

 1 الگوي مطلوب قرآنی در سياست گذاري هویتی را توضيح دهيد.  11

5/1 هایی دارد؟ )سه مورد مورد بنویسيد(   جامعه آرمانی مورد نظر قرآن چه ویژگی 11  

 1 هاي علوم اجتماعی برخوردار است/) دو مورد را بنویسيد( علم مدنی فارابی از كدام ظرفيت 12

5/1 هاي علوم اجتماعی مسلمانان بنویسيد.  جایگاه علم فقه را در ميان شاخه 13  

 1 تواند داشته باشد؟ تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن چه پيامدهایی می 15
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             زهرا توکلی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه  ردیف

1 
 موارد صحيح وغلط

 غلط  -ه                 صحيح  -د                    صحيح  -ج                   غلط -ب                    غلط -الف
25/1  

2 

 جاهاي خالی را تكميل كنيد.

   نظام اجتماعی  -ب                             انتقادي  -الف

  علم عمران  -د                    عدالت اجتماعی  -ج

2 

3 

 سؤاالت چهارگزینه اي:

  رویكرد دوم وسوم   ج  -2                       ب ماكس وبر  -1

                                    هر سه مورد د   -5                            الف عقلی   -3

2 

5 

 پاسخ كوتاه:

  سایر پدیده هاي اجتماعی كالن  و ساختار اجتماعی  -الف

  نقد وضعيت موجود براي رسيدن به وضعيت مطلوب تر  -ب

 مطالعه موردي  -ج

  دین مداري یا دنيا مداري  -د

  در صورتی كه به نابرابري اجتماعی منجر شود.  -ه

 قوانين حاكم بر تداوم وتغيير جوامع وامت هاي مختلف  -و

  رسانه هاي آموزشی  -رسانه  -ز

2 

4 

 سؤاالت جوركردنی

  سياست  – 2 -ب                       حذف مالكيت خصوصی  - 5 -الف

  چالش فقر وغنا  - 7  -د                    جامعه شناسی پوزیتوسيتی  – 6 -ج

  همانند سازي  - 1 -و                                       ابوعلی مسكویه – 9 -ه

  ميرزاي نایينی  -8 - ژ                                                     فارابی  -4 -ز

2 

6 

 سواالت تشریحی

گاه با طرح ایده هاي جدید انجام  گر وـع بخش دیـتن از بخشی از ذخيره دانشی به نفـحل تعارض ها گاه با دست بر داش

 .می شود

1 

55/0   سایر پدیده هاي اجتماعی وتنوع آنها  به سبب آگاهی و ارادي بودن كنش ها و 7  
 1 .مدار مقبوليت خواست واراده كسانی كه بر آنها قدرت اعمال می شود اما مدار مشروعيت حق وباطل بودن آن است  9

8 
نسان ها ابلكه نتيجه روابط سلطه جویانه ميان  معتقدند كه نابرابري اجتماعی ناشی از تفاوت ها ونابرابري هاي طبيعی نيست 

  است.
1 

5/1 .وجود یك ساختار مشترک سياسی واقتصادي را ضروري دانستند  در برابر مدل همانند سازي مورد توجه قرار گرفت  11  
 1 . و در مقابل الگوي تنازع قرار می گيرد به معنی شناخت متقابل هویت ها )افراد و گرو ه ها( می باشد 11

12 
علم به جامعه وتاریخ اگر به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان وشناخت قوانين اجتماعی براي استفاده از قوانين در حال 

   وآینده آموخته شوند علم نافع هستند. 
1 

13 
  جامعه نيز به عدالتدوم اینكه حاكمان وكارگزاران .  اول اینكه روابط وساختار هاي آن با مشاركت وهمراهی مردم عادالنه باشد

  عمل كننده به آن باشند یعنی عالم وعادل باشند.  و
1 

 1   و مجلس خبرگان   از طریق مجلس شوراي اسالمی  15
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 
 غلط:-سواالت صحيح

 ص  -5                                غ    -3                     غ              -2                   ص                -1
1 

2 
 سواالت چهار گزینه اي:

  ب -5                                 الف  -3                                ب  -2              د                        -1
2 

3 
 كامل كردنی:

 دكتر شهيد چمران -5            آشنایی زدایی      -3       كالن         شناسی جامعه -2دانش عمومی             -1
2 

5 

 د؟دارن هماهنگی )سمت چپ( یك از مواردكدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به ویژگی هاي 

 (: جامعه شناسی پوزیتيویستی1) 3الف: 

 شناسی تفهمی(:جامعه 2) 5ب: 

 نگاري (: قوم3) 4ج: 

 (:مطالعه موردي5) 2د: 

  خرد شناسی (: جامعه4) 1س: 

25/1 

4 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 دانش علمی-1

 فارسی زبان متخصصان دانش با فارسی زبان سخنگویان و كاربران دانش مقایسه با -2

 بزرگ اختراعات و هنري شاهكارهاي جدید، هاي اندیشه اجتماعی، هاي انقالب  -3

 كنشگران خلّاقيت و فعّاليت همين  -5

 .است متفاوتشان معناي در آنها تفاوت. است مرگ از استقبال و دنيا در زندگی و جان از شستن شباهت دست -4

 . فهم آنهاست دشواري البته و اجتماعی هاي پدیده عمق و پيچيدگی نشانۀ متفاوت، نظریات وجود  -6

 جامعه شناسی پوزیتيویستی  -7

 

5./  

5./  

55./  

5./  

5./  

5./  

5./ 

6 

 و انتقادي را  با یكدیگر مقایسه كنيد؟ پوزیتيویستی شناسی جامعه زیر، جدول تكميل با

 

 معيار  

 نوع
 جامعه شناسی انتقادي جامعه شناسی پوزیتيویستی

  اجتماعی هاي مطالعه پدیده موضوع

 تجربی و حسی روش روش
تفهمی روشهاي دیگري براي  و تجربی هاي روش بر عالوه

 وحی(داوري ارزشها به رسميت می شناسند)عقل و 

 هدف
 رلكنت و پيشگيري بينی، پيش

 جامعه

 وضعيت به یك رسيدن براي جامعه موجود وضعيت نقد

 تر مطلوب

25/1  

7 
 هوا وجود متوجه گامیـهن او. است غافل آن اهميت از و نيست آن متوجه اغلب اما كند، می تفادهـاس واـه از همواره انـانس

 .نماید مواجه مشكل با را تنفس و دهد رخ آن در تغييري كه می شود
55./  

9 
 جامان جدید هاي دهـای طرح با گاه و گرـدی بخشی نفع به دانشی رۀـذخي از بخشی از برداشتن دست با گاه ها تعارض حل

 .شود می
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  رضا نژادزهرا طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

8 
 نظام ده،ش پارک جا یك در كه كنيم تشبيه خودرویی به را اجتماعی ساختار اگر. پویاست اجتماعی ساختار یك اجتماعی نظام

 .است حركت در و شده روشن كه است خودرو اجتماعی همان
1 

11 
 كه كسانی ستند،ني توضيح قابل پوزیتيویستی رویكرد با مذهبی و اخالقی هنري، عاطفی، هاي كنش از بسياري اینكه سبب به

 .شوند می گریزي اخالق دچار...  و مذهبی اخالقی، عاطفی، هاي ارزش انكار با دانند، می معتبر را تجربی هاي روش فقط
1 

11 
 و نماد انسان، كنش كه است چيزي منظورمان گاهی-2 است؛ كنش دادن انجام از كنشگر هدف و منظورمان قصد گاهی-1

 كند. داللت می آن بر و است آن از اي نشانه
1 

 1 .شود می منجر اشتباه غلط و هاي گيري نتيجه به آنها، عمق به توجه بدون اجتماعی، و انسانی هاي پدیده مطالعۀ و بررسی 12

13 

 : جمله از. ببریم نام ایران جامعه در گریزي قانون براي را گوناگونی دالیل توانيممی

 آن اجراي وچگونگی قانون به نسبت مردم آگاهی عدم -1

 مناسب یا تعدادمحدود امكانات  امكانات عدم -2 

 .شود مقررات موقت كنارگذاشتن و فراموشی موجب كه است ،ممكن نقش هايفعاليت تراكم -3

 .شود عهجام در افراد گریزي قانون موجب كه است ممكن گاهی نيز قانونگذار و قانون با اجتماعی مخالفت و مدنی نافرمانی -5

1 

15 
 تا دش همراه جوانان با باید همدالنه بلكه كرد، استفاده تجربی هاي روش از توان نمی نوجوانان و جوانان انگيزۀ فهم براي

 .داد یاري را آنان و فهميد را آنها آرزوهاي و زندگی مسائل
1 

14 

 مراهیو ه همدلی افزایش به و سازند می فراهم را یكدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم زمينه اجتماعی علوم-الف(

 . كنند می كمك ها انسان

 . دارند را آنها اصالح و نقد و اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش درباره داوري ظرفيت اجتماعی، علوم-ب(

 ها و فرصت دربارۀ اجتماعی، علوم. دارند هم را آن از حاصل فناوري و طبيعی علوم دربارۀ داوري ظرفيت اجتماعی علوم-پ(

 تفادهصحيح اس شيوۀ به طبيعی علوم و طبيعت از كنند، می كمك آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوري هاي محدودیت

 .كنند

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانیرشته :  جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389تاریخ امتحان :    /    /  سال دوازدهم آموزش متوسطه نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقیان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

  1 الف( درست                     ب( غلط                               ج( درست                            د( غلط    1

2 
 الف(ذخيره دانشی                                                        ب( پوزیتویستی     

 د( نافع                               ج( همراهی همدالنه                               

 سعادت همگان    -پایان رقابت                                     هـ(  فضيلت هاي انسانی  -و( آغاز رقابت     

2 

 1 گزینه  د    -5گزینه ب                           -3گزینه الف                        -2گزینه ج                        -1 3

/.5 الف ( اسمی                      ب( رتبه اي   5  

4 

 قفس آهنين   .1

 در حوزه فرهنگ با ابزار رسانه   .2

 طبيعی و اجتماعی      .3

 مشاركت اجتماعی      .5

 شناسنامه     .4

 هویت     .6

 انقالب مشروطه و انقالب اسالمی       .7

375 

6 

/.دانش علمی با تالش 24/. دانش علمی را غنی تر می كند 24دانش علمی به تدریج بر ذخيره دانش علمی می افزاید  -1

 /.  24براي حل مسائل و مشكال شكل می گيرد و پيشرفتت می كند . 

 /.      24/. و تنوع آنها 24/.    و ارادي بودن كنش ها و پدیده هاي اجتماعی  24به دليل آگاهانه  -2

بخش هاي مختلف آن بر هم تاثير می گذارند و از یكدیگر تاثير می پذیرمد نظام اجتماعی هم می تواند تغييراتی در خود  -3

 به وجود آورد و هم تغييراتی در محيط ایجاد كند. 

 شباهت : دست شستن از جان و استقبال از مرگ                تفاوت : در معناي متفاوت آنها     -5

 مدار مشروعيت خواست و ارداه كسانی هست كه قدرت بر آنها اعمال می شود . -4

 مدار مشروعيت حق و باطل بودن است.     

 جمهوري   –آریستوكراسی  –مونارشی  –سه دسته  -6

براي اجاد برابري باید مالكيت –از نظر آنها مالكيت خصوصص موجب برقراري روابط ظالمانه ميان افراد می شود  -7

 خصوصی از ميان برداشته شود .

 –همه شناسنامه یك شكل و یك رنگ دارند –همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند  -9

 ی مشترک هستند .همه در این هویت مل

 دولتها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف و یكسان سازي گروهها   . -8

حكومت می تواند زمينه سازي براي شناخت مردم از یكدیگر را در سطح محلی ، ملی و منطقه اي فراهم كند و امكان  -11

 همدلی مردم را با یكدیگر فراهم كند.

فتار و ر –جامعه آرمانی خود را ترسيم می كند  –جوامع را توصيف و تبيين می كند  –به نقد و ارزیابی جوامع می پردازد  -11

ا از رفتار حاهالنه و سفيهانه آنه –رفتار عالقانه آنها را تایيد می كند  –فرهنگ گذشتگان را مورد ارزیابی انقادي قرار می دهد 

 انتقاد می كند.

  

74./ 

 

74./ 

1 

 

4./ 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 



 

118 

 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : رشته : علوم انسانی جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389تاریخ امتحان :    /    /  سال دوازدهم آموزش متوسطه نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقيان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

6 

 

 به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد . -1   -12

 می پردازد . به تبيين یعنی علت یابی واقعيت هاي اجتماعی و بررسی تغييرات و تحوالت آنها-2

درباره هنجارها ، ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف ، داوري علمی می كند و رویكرد انتقادي به جامعه خود و -3

 دیگر جوامع دارد .

درباره هنجار ها ، نحوه رفتار و سبك زندگی كنش گران سخن می گوید و باید ها و نبایدهایی براي زندگی -5

 اجتماعی تجویز می كند . 

 روابط و ساختارها آن با مشاركت و همراهی مردم عادالنه باشد . -1   -13

 حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم و عادل باشند.       -2 

 ویژگی دوم جامعه مطلوب مستلزم تغيير نظام پادشاهی است كه تحقق پيدا نمی كند . -15

 را دارد .قدرت فهم  ، تفسير وو توصيف پدیده هاي اجتماعی  -1 -14

 توات تبيين و شناخت علل شكل گيري و به وجود آمدن پدیده ها را دارد . -2

 درباره ارزش ها ، هنجارها و آرمان هاي درون فرهنگ هاي مختلف می تواند داوري كند. -3

 درباره ي جامعه آرمانی سخن می گوید. -5

 به سوي جامعه مطلوب شناسایی می كند.با توصيف و تبيين وضعيت موجود راه هاي برون رفت از آن را  -4

 

 

1 

 

 

 

 

 

4./ 

 

1 

4./  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : رشته : علوم انسانی جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2صفحه:  تعداد 1389تاریخ امتحان :    /    /  سال دوازدهم آموزش متوسطه نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقیان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

  1 الف( درست                     ب( غلط                               ج( درست                            د( غلط    1

2 
 الف(ذخيره دانشی                                                        ب( پوزیتویستی     

 ج( همراهی همدالنه                                                    د( نافع          

 سعادت همگان    -هاي انسانی پایان رقابت                                     هـ(  فضيلت  -و( آغاز رقابت     

2 

 1 گزینه  د    -5گزینه ب                           -3گزینه الف                        -2گزینه ج                        -1 3

/.5 الف ( اسمی                      ب( رتبه اي   5  

4 

 قفس آهنين   .9

 در حوزه فرهنگ با ابزار رسانه   .8

 طبيعی و اجتماعی      .11

 مشاركت اجتماعی      .11

 شناسنامه     .12

 هویت     .13

 انقالب مشروطه و انقالب اسالمی       .15

375 

6 

/.دانش علمی با تالش 24/. دانش علمی را غنی تر می كند 24دانش علمی به تدریج بر ذخيره دانش علمی می افزاید  -1

 /.  24براي حل مسائل و مشكال شكل می گيرد و پيشرفتت می كند . 

     /.  24/. و تنوع آنها 24/.    و ارادي بودن كنش ها و پدیده هاي اجتماعی  24به دليل آگاهانه  -2

بخش هاي مختلف آن بر هم تاثير می گذارند و از یكدیگر تاثير می پذیرمد نظام اجتماعی هم می تواند تغييراتی در خود  -3

 به وجود آورد و هم تغييراتی در محيط ایجاد كند. 

 شباهت : دست شستن از جان و استقبال از مرگ                تفاوت : در معناي متفاوت آنها     -5

 مدار مشروعيت خواست و ارداه كسانی هست كه قدرت بر آنها اعمال می شود . -4

 مدار مشروعيت حق و باطل بودن است.     

 جمهوري   –آریستوكراسی  –مونارشی  –سه دسته  -6

 براي اجاد برابري باید مالكيت–از نظر آنها مالكيت خصوصص موجب برقراري روابط ظالمانه ميان افراد می شود  -7

 خصوصی از ميان برداشته شود .

 –همه شناسنامه یك شكل و یك رنگ دارند –همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی داراي حقوق و مسئوليت هاي برابرند  -9

 همه در این هویت ملی مشترک هستند .

 دولتها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف و یكسان سازي گروهها   . -8

حكومت می تواند زمينه سازي براي شناخت مردم از یكدیگر را در سطح محلی ، ملی و منطقه اي فراهم كند و امكان  -11

 همدلی مردم را با یكدیگر فراهم كند.

فتار و ر –جامعه آرمانی خود را ترسيم می كند  –جوامع را توصيف و تبيين می كند  –به نقد و ارزیابی جوامع می پردازد  -11

ا از رفتار حاهالنه و سفيهانه آنه –رفتار عالقانه آنها را تایيد می كند  –گذشتگان را مورد ارزیابی انقادي قرار می دهد  فرهنگ

 انتقاد می كند

74./ 

 

74./ 

1 

 

4./ 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : رشته : علوم انسانی جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389تاریخ امتحان :    /    /  سال دوازدهم آموزش متوسطه نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : صادقيان 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

6 

 

 به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد . -1   -12

 به تبيين یعنی علت یابی واقعيت هاي اجتماعی و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد .-2

درباره هنجارها ، ارزش ها و آرمان هاي جوامع مختلف ، داوري علمی می كند و رویكرد انتقادي به جامعه خود و -3

 دیگر جوامع دارد .

درباره هنجار ها ، نحوه رفتار و سبك زندگی كنش گران سخن می گوید و باید ها و نبایدهایی براي زندگی -5

 اجتماعی تجویز می كند . 

 روابط و ساختارها آن با مشاركت و همراهی مردم عادالنه باشد . -1   -13

 د.      حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم و عادل باشن -2 

 ویژگی دوم جامعه مطلوب مستلزم تغيير نظام پادشاهی است كه تحقق پيدا نمی كند . -15

 قدرت فهم  ، تفسير وو توصيف پدیده هاي اجتماعی را دارد . -1 -14

 توات تبيين و شناخت علل شكل گيري و به وجود آمدن پدیده ها را دارد . -2

 اي درون فرهنگ هاي مختلف می تواند داوري كند.درباره ارزش ها ، هنجارها و آرمان ه -3

 درباره ي جامعه آرمانی سخن می گوید. -5

 با توصيف و تبيين وضعيت موجود راه هاي برون رفت از آن را به سوي جامعه مطلوب شناسایی می كند. -4

 

 

1 

 

 

 

 

 

4./ 

 

1 

4./  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 
 غلط:-سواالت صحيح

  غ -5                                   ص -3                     غ              -2                                  غ -1
1 

2 
 سواالت چهار گزینه اي:

  ج -5                                 الف  -3                               ج  -2                                     الف -1
2 

3 
 كامل كردنی:

 سيبوي-5 همانند سازي                    -3سياست                        -2آشنایی زدایی                       -1
2 

5 

)سمت چپ(از نظر ارسطو مربوط می باشد.  حكومت)سمت راست( مربوط به كدام نظام سياسی  مصادیقهریك از موارد 

 اضافه دارد.

 

 مصادیق و حكومت مصادیق و حكومت

حكومت نخبگان كه از امتيازات طبقاتی  (1)

 )ب(اریستو كراسی  برخوردار بودند
 مونارشی(س)    واتيكان بر پاپ حكومت (3)

حكومت اقليتی از سرمایه داران كه قدرت  (2)

  پيش می برند.را در جهت منافع خود به 

 اليگارشی )ج(

  انگلستان سلطنتی مشروطه (5)

 استبدادي(الف)

 

25/1 

4 

  یك مورد اضافی است د؟دارن هماهنگی رویكرد،مفاهيم یا ویژگی )سمت چپ( كدام  )سمت راست (با ریعبارات زبا توجه به 

 (: )ش(تفاوت رتبه اي5) (: )ب(موافقان قشربندي اجتماعی1)

 (: )ج(طرفداران عدالت اجتماعی4) اسمی(: )د(تفاوت 2)

  (: )الف(مخالفان قشربندي اجتماعی3)
 

25/1 

6 

 سواالت كوتاه پاسخ: 

 تر مطلوب وضعيت به یك رسيدن براي جامعه موجود وضعيت نقد  -1

 /.(24مطالعه موردي،قوم نگاري)هر قسمت   -2

 /.(24علمی كه به كار كشور بياید و براي حل مشكالت كشور مفيد باشد)هر قسمت   -3

 /.(24نوشته ي ابوعلی مسكویه)هر قسمت «تحقيق ماللهند»نوشته ي ابوریحان بيرونی و« تجارب االمم»كتاب  -5

،تالش براي تحقق و مداراي اجتماعی با مسلمانان و طرفداران صلح،دفاع از مرزهاي اسالمی در برابر متجاوزان  -4

 /.(24گسترش عدالت )هر قسمت 

  ایران جامعۀ فرهنگ عمومی در فقه علم مرجعيت و مقبوليت -6

 مطلوب قرآنی تعارف تكثرگرایی                                           ج( همانندسازي                     ب(  الف(   -7

 نظم اجتماعی  جامعه شناسی پوزیتيویستی                     ج( ب( جامعه شناسی تفهمی             الف( -9

 تنوع و تكثر معانی -8

 .به معناي نگاه كردن به مسائل از منظر خودشان و تالش براي فهم آنهاست  -11

 

7./  

7./  

7./  

7./  

57/.  

 
. 

7./  

57./  

57./  

7./  

7./  

7 
 . شود می انجام جدید هاي ایده طرح با گاه-2 دیگر بخشی نفع به دانشی ذخيرۀ بخشی از از برداشتن دست با گاه-1

 /.(4)هر قسمت 
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  زهرا رضا نژادطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

9 

 بر هاییساختار لطۀ چنينـس از تا كنند می تأكيد سركوبگر، اختارهايـس از علمی انتقاد ضرورت بر انـناسـش جامعه این

 1 .آید فراهم تر اخالقی و تر انسانی ساختارهاي اجتماعی گيري شكل زمينۀ همچنين و شود پيشگيري ها انسان

8 
 اشد،ب بشري ساختگی هاي ایدئولوژي با موافق اگر اما دارد، حقيقی مشروعيت باشد، الهی حكم قانون و مطابق قدرت اگر

 1 .دارد دروغين مشروعيت

11 

 /.(4گرفته اند) شكل مدینۀ فاضله، از انحراف نتيجۀ در كه هستند شباهت(: جوامعی

 است يا جامعه ضالّه فاضله  شكل گرفته ولی مدینۀ مدینۀ از عملی انحراف اثر در كه است اي جامعه فاسقه مدینۀ -(1تفاوت

 /.(4).گيرد می شكل فاضله مدینۀ از نظري انحراف اثر در كه

 آنكه اب یعنی گيرند، نمی آنها بهره از امّا شناسند، می را عقالنی و وحيانی علوم مردم آنكه در مدینه ي فاسقه با-(2 تفاوت

 راتنظ ضاله، مدینۀ كنند ولی در نمی عمل آن اساس دارند، بر را آن شناخت امكان یا شناسند می را عدالت و حقيقت مردم

 هاي ارزش و ها آرمان غيرعقالنی، و امور ها ارزش ها، آرمان و گردند می تحریف هم فاضله مدینۀ در شده پذیرفته علمی

 مختصر توضيح داده شود( 2/.()تفاوت 4).شوند می معرفی عقالنی

7/1 

11 

قرار گرفته است و همان الگویی كه قرآن ارائه « الگوي تنازع» مقابل در َتعارف متقابل است الگوي ناختـش معناي به تَعارف

ر را و شما را به تيره ها و قبيله ها قرار دادیم تا یكدیگ«لِتَعارَفوا شعوباً و قبائِلَ جَعَلْناكم و اُنَثی  وَ ذَكَرٍ مِنْ انا خَلَقْناكم» می كند:

 بر دگیفقط زن و نيست دیگري از خود دانستن برتر مالک ها، ویژگی این از كدام هيچ كه كند می بشناسيد وسپس تأكيد

 مختصر()توضيح .است بزرگواري و بزرگی برتري، معيار تقوا اساس

1 

12 

 .اسالم است جهان در علم معناي با مناسب كه بود خواهد علم از تعریفی اساس بر دانش این -1

 تبيين ولی ،كرد خواهد استفاده مسائل اجتماعی تبيين و توصيف براي تجربی ابزارهاي و منابع از اسالم جهان اجتماعی علم- 2

 .كند می استفاده نيز وحيانی و عقالنی منابع از و شود محدود نمی تجربی شناخت به اسالم جهان علمی هاي

 و هنجارها ها، ارزش با تعامل فعال و تجربی و حسی هاي داده با تعامل بر عالوه اسالم جهان در استفاده مورد عقالنيت -3

 .دهد می قرار انتقادي ارزیابی را مورد آنها خود، پيرامون تاریخی و اجتماعی و فرهنگی هاي آرمان

 از ار خود روشنگرانه اعتبار ها و ارزش خود، محيط تاریخی هاي سنت و فرهنگ با تعامل رغم به اسالم جهان در عقالنيت- 5

 و رهنگف ارزیابی به مستقل اي گونه به عقالنيت این استفاده از با عامالن بلكه گيرد نمی عامالن هاي كنش و فرهنگ متن

 .پردازند می خود به مربوط تاریخ

 ايه عرصه همه ولی دارد نقش محوري اجتماعی و فرهنگی محيط به نسبت علمی دانش توليد در اسالم جهان عقالنيت- 4

 سامان وحی از استفاده با را دیگر بخشی و زیسته تجربه و كمك حس به را آن از بخشی. دهد نمی سامان تنهایی به را علمی

 .بخشد می

 و یاسالم جامعه آرمانی و وضعيت مطلوب دربارۀ اسالم، جهان موجود وضعيت تبيين بر عالوه اسالم، جهان اجتماعی علم- 6

 شناسایی را مطلوب وضعيت ويـس به موجود وضعيت از رفت هاي برون راه و كرد خواهد داوري نيز جهانی جامعه همچنين

 .كند می

 /. نمره(4)سه مورد كافيست هر مورد 

7/1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  ارشد طراح سوال : محمودرضا 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 
 هاي صحيح وغلط رامشخص  كنيد. عبارت 

 ( غ 5( ص                                        3( غ                                  2( ص                                    1
1 

2 

 جاهاي خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد.

 ذخيره دانشی یاذخيره آگاهی(   1

 ساختاراجتماعی(   2

 ( نظم اجتماعی 3

 حق وباطل بودن( 5

 دنيامدار(  4

 ناسيوناليسم(  6

 فقه(  7

5/3 

3 

 .پاسخ صحيح رامشخص كنيد

 (  الف                           2( ج                                  1

 (  د  5( ج                                 3 

 ( ج  6( ج                                  4

3 

5 

 .ديكلمات ستون اول را به ستون دوم وصل كن

 )ج( یوتفهم یروش تجرب -1

 )د(یروش عقل -2

 )الف(نيوتب فيتوص -3

 (یاضاف نهی)گز یابینقدوارز -5

 علم نافع)ب(-4

1 

4 

 پاسخ كوتاه دهيد. به سواالت زیر

 براساس هویت فرهنگی خود - 1

 فيزیك – 2

 تفاوت هاي اسمی -3

 فقر و غنا -5

 علم  -4

 پسامدرن -6

 نظام مشروطه -7

5/3  

5/0 تبعيت بارضایت-2تبعيت باكراهت -1 6  

7 
 نوع نابرابري هاي زیر رامشخص كنيد.

 نابرابري اجتماعیالف( نابرابري طبيعی                            ب( 
5/0  

5/0 .اراده انجام می دهد باآگاهی و را به دليل اینكه كارهاي خود 9  

8 
 ؟مربوط به كدام متفكراجتماعی می باشد زیر موارد هریك از

 ابن خلدونب(                         ابوعلی مسكویهالف( 
5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : جامعه شناسیسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : محمودرضا ارشد 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

11 

 .مطالعات  پایان ناپذیر وتمام نشدنی می كند درگير قدیمی علوم اجتماعی را جوامع معاصر و ها و تعدد وتنوع فرهنگ -1

نند امكان بررسی ك ببينند و پذیرفته اند ، منظر مردمی كه آن را از باشيم آن فرهنگ را فرهنگ مجبور وقتی براي مطالعه هر -2

 .ازدست می رودارزش ها  مقایسه وداوري فرهنگ ها و

1 

11 

 تغيير و نادیده می گيرند ادامه یافتن آن را پدیدآمدن و در جوامع را نقش انسانها و باطبيعی دانستن قشربندي اجتماعی ،-1

 .چندان امكان پذیر نمی دانند را آن در

ال وقتی نابرابري طبيعی )مث ها یك نابرابري اجتماعی مقدمه نابرابري اجتماعی دیگر می شود نه یك تفاوت یا بعضی وقت-2

 (.افراددرطبقات باال وپایين متولد می شوند

1 

12 
دیگر هاي هم الگویی كه به شناخت متقابل هویت ها،افراد،گروه هاوجوامع ازیكدیگر توجه دارد و به آنهاكمك می كندكه تفاوت

 1 .كه به بهترشدن روابطشان منجرشود اشتراكاتی ایجادكنند ها احترام بگذارند و به این تفاوت و درک كنند بهتر را

13 
--هویت هاموضوعی  براي نزاع ودرگيري می شود   ---هویت هاي خاص ومحلی تاكيد می كند  ها و برتفاوت —پسامدرن

- 
1 

15 

 .این دانش براساس تعریفی ازعلم خواهدبود كه مناسب بامعناي علم درجهان اسالم است-1

ازمنابع وابزارهاي تجربی براي توصيف وتبين مسایل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی درتبين علم اجتماعی جهان اسالم  -2

 .علمی ازمنابع عقالنی ووحيانی نيز استفاده می كند
1 

14 

بامشاركت نمایندگان مردم ویژگی وشرط اول )روابط وساختارهاي آن بامشاركت مردم عادالنه  سالمیا مجلس شوراي

شرط وویژگی دوم یعنی رهبرجامعه رابراساس معيارهاي اسالمی شناسایی ومعرفی  مجلس خبرگانباشد(رامحقق می كنند 

 ند(می كندوبرعملكرداونظارت می كند)ویژگی وشرط دوم حاكمان باید عالم وعادل باش
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

   حسین دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

4/2 ه:  ص                 د:  ص                      ج:  غ                ب:   ص                  الف:  غ 1  

4/2 ه:  ذهن د:   سياست               داوريج:                  ب:  مدنی   الف:   فرهنگی 2  

 2  الف   -5                    ب  -3                         الف   -2              د   -1 3

5 

 ٔەذخير یا آگاهی ٔەهرآنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی خود، مطالعات مدرسهاي، دانشگاهی و... می آموزند، ذخير-1

 .ميدهد شكل را آنها دانشی

سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش ها و سایر پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها، پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر به   -2

 .از علوم طبيعی است

ان پدیده مي ارتباط ميان پدیده هاي اجتماعی ساختار اجتماعی ناميده می شود. ساختار اجتماعی چگونگی رابطه و پيوند   -3

 .هاي اجتماعی مختلف است

 تنوع و تكثر معانی -5

 .وجود نظریات متفاوت، نشانۀ پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آنهاست   -4

 زمانی كه براي مطالعه هر فرهنگ كه مجبور باشد فقط از منظر مردمی كه آن را پذیرفته اند، ببيند و بررسی كند.  -6

 روابط  و ساختارهاي آن با مشاركت مردم عادالنه باشد.     -الف   -7

 حاكمان وكارگزاران به عدالت  و عمل كننده به آن باشد. -ب       

 تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ می شود. -الف    -9

 یك ساختار مشترک سياسی و اقتصادي ضروري دانسته می شود. -ب        

5 

4 
 اسمی  (5                   طبيعی     ( 3              اجتماعی  (2                  اسمی     (1

1 

6 

 
 بر اساس خواست حاكم بر اساس فضيلت روش -تعداد حاكمان 

 استبدادي مونارشی فرد

 اليگارشی اریستوكراسی اقليت

 دموكراسی جمهوري اكثریت

1 

7 
 توان تبيين و شناخت علل شكل گيري پدیده ها  -2                  قدرت فهم، تفسير و توصيف پدیده ها  -1

 جامعه آرمانی  -5                              داوري ارزشی                         -3
1 

 1 تاكيد بر عدالت د رفرهنگ اسالمی  -ها         ب توصيف وتبييين زندگی اجتماعی انسان -الف 9

8 

 تقوا و بزرگی و بزرگواري برتر است. -

 انسان ها به منشاء وحدت رهنمون می شوند -

 امكان همدلی فراهم می شود. -

 حكومت زمينه شناخت مردم را درون محله، ملی و منطقه براي حل مشكالت فراهم می كند. -

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

   حسين دهقان طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

11 

 ليبرال:در مدل 

 طرفدار قشربندي اجتماعی هستند؛  -

 نابرابري را نتيجه تفاوت ها یا نابرابري هاي طبيعی می دانند. -

 رقابت در زندگی ضرورت دارد؛ -

 نقطه شروع رقابت ميان افراد یكسان نيست. -

 در مدل كمونيست:

 عدالت اقتصادي مهم تر است از سایر بخش هاي عدالت؛ -

 سلطه جویانه ميان انسانهاست؛ نابرابري اجتماعی نتيجه روابط -

 با توزیع ثروت موافق اند؛ -

 مالكيت خصوصی محكوم است. -

1 

11 
همان پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروه هاي جامعه بود به گونه اي كه همه گروه هاي همسان 

 شوند. و مربوط به دوران مدرن می باشد.
1 

12 
 آیت ا..  نایينیانقالب مشروطه به رهبري  -الف

 انقالب شكوهمند اسالمی به رهبري امام خمينی) ره( -ب
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سعید جامی طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 غ ت (                    غ             پ (                 ب (غ                                    الف(ص       1

2 
 ت( ساختار اجتماعی            پ( كنش اجتماعی          ب( ذخيره دانشی            الف( غير عادي            

 نابرابري اجتماعی  ح(               چ(جامعه جاهله            ج(همانندسازي             ث(قدرت                       
4 

 2 3ت(                                  2پ(                                3ب(                               2الف (  3

5 
 ت(سينوهه                          پ(شناسنامه                  ب(قدرت سخت              الف( جلب تبعيت آنهاست    

 چ(علم فقه                         ج(علم مدنی                          ث(سنت هاي الهی
5/3  

 1 ب( اليگارشی                      الف( مونارشی        4

6 

قوانين طيبعت در همه مكان ها و زمان ها یكسانند از این رو نتایج مطالعه بر روي طبيعت در هر مكان و زمانی می تواند به 

تمامی مكان ها و زمان ها تعميم داده شود ولی جوامع و فرهنگ ها همانند طيبعت نيستند و ما نمی توانيم نتایجی را كه از یك 

 .وامع دیگر تعميم بدهيم جامعه به دست آوردیم به همه ج

1 

7 

این جامعه شناسان معتقدند كه از گذشته تا حال ،هيچ جامعه اي بدون قشربندي اجتماعی نبوده است یعنی قشربندي پدیده 

اي است كه در همه زمان ها و مكان ها وجود داشته است ، آنان چنين می پندارند كه نابرابري هاي اجتماعی نتيجه تفاوت ها 

 .نابرابر هاي طبيعی هسنتد بنابراین عادالنه اندیا 

5/1  

 1  .زیرا این امر سبب می شود ،تالش و شایستگی بيشتر افراد كوشا و توانمند نادیده گرفته شود 9

8 
در مدل تكثرگرا تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد ، در مدل تكثرگرا ،تفاوت هاي 

  .موجود ميان گروه هاي قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد
5/1  

11 
او در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بيشتر از روش حسی و تجربی استفاده می كرد ، رویكرد ابن خلدون 

 .انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه كارانه است 
5/1  

11 
اول اینكه روابط و ساخنتارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم ،عادالنه باشد دوم اینكه حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم 

 .به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند
1 

12 
  .جهان اسالم استاین دانش براساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در  -1

 .علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مسایل اجتماعی خواهد كرد-2
1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/1 24/1الف(درست   ب(نادرست   ج(درست   د(نادرست    ه(درست    و(درست     هرمورد 1  

2 
 24/1جاي خالی را پر كنيد.هرمورد

 تجارب االمم ه(باورهاي دینی هندوان    و(     د(قدرت نرم      الف(مسئله یا پرسش       ب( انتقادي    چ(قدرت اجتماعی
5/1  

3 
                 24/1سواالت تستی:هرمورد 

 5و(              1ه(            3د(             1ج(            3ب(             2الف( 
5/1  

5 
              پرسش هاي كوتاه پاسخ:

 نمره ( 24/1نمره( بر مبناي فضيلت)24/1حكومت فردي ) 
5/0  

5/0 هر گاه قدرت براي رسيدن به هدف معينی سازمان یابد سياست پدید می آید. 4  

5/0 نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به یك وضعيت مطلوب تر 6  

5/0 فارابی علم اجتماعی را زیر مجموعه علوم انسانی می دانسته و ان را علم مدنی ناميده است. 7  

9 
  (.24/1روابط و ساختار هاي ان با مشاركت وهمراهی مردم وعادالنه باشد)-1

 (24/1حاكمان وكارگزاران نيز عالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم وعادل باشند.)-2
5/0  

5/0 در صورتی كه به نابرابري اجتماعی منجر شود. 8  

5/0 هر آنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی خود مطالعات مدرسه ودانشگاهی و... می آموزند. 11  

11 

 پرسش هاي تشریحی:

 پيش بينی آثار و پيامد هاي پدیده هاي اجتماعی -1

 نظم وقواعد جهان اجتماعی را كشف می كند. -2

 .قواعد اجتماعی از فرصت هاي آن برخوردار می شویم و اسيب هاي احتمالی در امان می مانيمبا شناخت  -3

 زمينه فهم متقابل انسان ها را فراهم می كند وبه افزایش همدلی و همراهی می انجامد . -5

 (4/1علوم اجتماعی ظرفيت داوري درباره علوم طبيعی را دارا می باشد.)چهارموردذكرشودهركدام  -4

2 

12 
به دانش هایی گفته می شود كه اجتماعات انسانی و چگونگی اثر گذاري انها بر كنش ها و شيوه زندگی ما و همچنين اثر 

 پذیري انها از كنش ها و شيوه زندگی ما را به روش علمی مطالعه ميكنند.
1 

13 

 .دالف(در قرن بيستم نوع جدیدي از جامعه شناسی به نام جامعه شناسی انتقادي پدید آم

 .ب(جامعه شناسی انتقادي بيشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم طبيعی فاصله گرفت  

 .ج(جامعه شناسی انتقادي عالوه بر روشهاي تجربی وتفهمی روشهاي دیگري را نيز به رسميت می شناسد

د(این جامعه شناسی جامعه شناسی پوزیتویستی  و تفهمی را محافظه كار می داند زیرا این دو رویكرد نمی توانند درباره  

 نمره( 4/1مورد ذكر شود هر كدام 5ارزشها و هنجارها داوري كنند و به شرایط موجود تن می دهند.)

2 

15 

 رویكرد موافقان قشربندي اجتماعی -1

 ن قشربندي اجتماعیرویكرد مخالفا -2 

 نمره(4/1رویكرد طرفداران عدالت اجتماعی  ) -3 

 رویكرد سوم

الف(رویكرد اول ودوم را ناعادالنه می داند  چون در رویكرد اول افراد از شراسط یكسانی براي رقابت برخوردار نيستند در  

 رویكرد دوم نقطه پایان قدرت عادالنه نيست و امكان خالقيت و نواوري را از افراد می گيرد .

 ب(هر دو رویكرد با فطرت انسانی سازگار نيستند.

 نمره(4/1عادالنه مالكيت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند.) ج( در رویكرد

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمود همایون مهر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 د.زي و تكثر گرا قرار می گيرالف(شناخت متقابل هویت ها یا الگوي تعارف در مقابل دو الگوي همانند سا

 ب(شناخت متقابل افراد گروه ها و جوامع از یكدیگر توجه دارد. 

 نمره(2ج( تعارف به معنی شناخت متقابل است .د(الگوي تعارف در مقابل الگوي تنازع قرار دارد.)

2 

16 

 الف(قران به توصيف وتبين زندگی اجتماعی انسان می پردازد.

 می پردازد ،ب( قران به نقد وارزیابی جوامع و فرهنگ هاي بشري 

 ج(جامعه آرمانی خودرا ترسيم می كند.د( قوانين حاكم بر تداوم وتغيير جوامع وامت هاي مختلف را سنت هاي الهی می داند.

 ه( جامعه آرمانی قرآن فرهنگ حق دارد و در ان به كسی ظلم نمی شود.

 و(پيامبران بر اساس عدالت و قسط مبعوث شده اند. 

 نمره( 4/1 مورد ذكر شود هر كدام 5)

2 

17 

در آغاز قرن بيستم ميرزاي نائينی با توجه به واقعيت هاي اجتماعی ایران با استفاده ازدانش فقه نظام مشروطه را تبيين كرد 

نمره(وامام خمينی با توجه به شرایط اجتماعی پایان قرن بيستم مسئله والیت فقيه و انقالب اسالمی را طرح نمود  4/1)

علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه ایران موجب آن شد كه بر اساس این دو نظریه فقهی ، دو انقالب  .مقبوليت ومرجعيت

 نمره(4/1اجتماعی در یك قرن در جامعه ایران شكل بگيرد.) 

1 
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 باسمه تعالی

   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا سادات جعفری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 غلط  -5درست                             -3درست                              -2غلط                               -1 1

5/1 فقه علم -3                                قتدارا -2                  زدایی هویت -1 2  

3 

 رویكرد عدالت اجتماعی – اجتماعی قشربندي موافقان رویكرد  -گزینه ج   -2                            تنازع  -گزینه ب  -1

ارادي بودن پدیده هاي اجتماعی و تنوع آنها پيش بينی در علوم اجتماعی آسان تر از  و آگاهانه سبب به  -گزینه ب   -3

 .علوم طبيعی است

5/1  

 1       جمهوري (مونارشی            د  (ج      دموكراسی     (اليگارشی        ب  (الف  5

4 

  رسانه ها و نظام آموزشی (  2.                             هنگامی كه انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد ( 1

  علم عمران   (  5                                            .نتيجه روابط سلطه جویانه ميان انسانهاست(  3

 نمره ( 1)   مدینه ضاله  -5        مدینه جاهله   -3    مدینه فاسقه   -2 مدینه فاضله  -1  : دسته چهار(  4

3 

6 

جامعه شناسان پوزیتویست ، جامعه را صرفاً یك پدیده طبيعی پيچيده می دانستند و تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها  -1

تفاوت كمی می دیدند از نظر آنها برخی جوامع از برخی دیگر پيچيده ترند ، در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل 

 .پيشرفته ترند 

ن و حكم الهی باشد و تبعيت از آن نيز بارضایت و ميل همراه باشد قدرت هم مشروعيت حقيقی و اگر قدرت مطابق قانو -2

 . هم مقبوليت اجتماعی دارد

اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یك پدیده اجتماعی خاص مثاًل یك فرد ، یك نهاد اجتماعی یا یك فرهنگ را مطالعه كند  -3

 .را نشان دهد ، از این روش استفاده می كندو عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن 

زدواج ، تولد فرزندان و وفات ایرانی همچون تولد ، ا و افعال مهم شهروندان نشان دهنده تصميم دولت براي ثبت احوال -5

 .است

هاي اجتماعی علت یابی واعقيت  به تبيين یعنی  -2.  به توصيف و فهم كنش ها و ساختارهاي جوامع مختلف می پردازد -1   -4

 .و بررسی تغييرات و تحوالت آنها می پردازد 

دوم اینكه حاكمان و كارگزاران جامعه نيز  .اول اینكه روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم ، عادالنه باشد -6

 .و عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند عالم به عدالت

 

1 

1 

1 

1 
 

1 

1 

7 
 علم اجتماعی جهان -2این دانش بر اساس تعریفی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است  -1

هاي علمی جهان اسالم  تجربی براي توصيف و تببين مسائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی تبيين اسالم از منابع و ابزارهاي
  .النی و وحيانی نيز استفاده می كندبه شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عق

1 

9 
در چنين شرایطی ، ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع  . در ذخيره دانشی آن جوامع ، تعارضاتی پدید می آورد

 الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومی را از می شود دانش علمی از رشد و رونق
  . دست می دهد

5/1  

8 

همانند سازي به معناي پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروههاي جامعه ، به گونه اي كه همه گروهها 
همسان شوند به عبارت دیگر همانند سازي سياستی بود كه دولت ها براي از بين بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي مختلف 

در حالی كه در مدل تكثرگرا در دوره پسامدرن ، تفاوت هاي موجود ميان گروههاي قومی  پيش گرفتندو یكسان سازي آنها در 
ساختار مشترک سياسی و اقتصادي كه گروههاي  و زبانی حقظ و حتی تشدید می گردد البته در این الگو همچنان وجود یك

 . مختلف را به یكدیگر پيوند دهد ، ضروري داشته می شود

5/1  

11 

در این رویكرد ، مالكيت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و نقطه شروع 

 كودكان از .دولت باید نيازهاي ضروري همه افراد مانند خوراک ، پوشاک و مسكن را تامين نماید  .رقابت را یكسان نماید 

دولت تالش می كند براي كاهش نابرابري هاي اجتماعی از ثروتمندان ماليات   .می شوندامكانات اوليه براي پيشرفت بهره مند 

 .دولت موافق است این رویكرد نه با رهاسازي مطلق به دست بازار و نه كنترل مطلق .بگيرد 

2 
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 باسمه تعالی

 

   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه حسن نژاد  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

                                       5الف( صحيح ص

 6ب( صحيح ص

                                       11ج( صحيح ص

 96د( غلط ص

 85ه( غلط ص

25/1  

2 

                          6الف( هویت اجتماعی ص

 35ب( كنش اجتماعی ص 

                             59ج( زمينه  فرهنگی ص

 47د( حق و باطل بودن ص

 111ه( فقه ص

5/2  

3 
         76الف ص  -3           39الف ص -2            14ب ص  -1

 113ج ص  -6             85ب ص  -4             72ج ص -5

3 

5 
 23ب= ساختار اجتماعی ص                   13الف=جامعه شناسی خردص 

 48د= سياست ص                           44ج=قدرت اجتماعی ص 
1 

4 

                               61فرد بر اساس فضيلت= مونارشی ص

 61اقليت بر اساس فضيلت = آرستيو كراسی ص 

                  61فرد بر اساس ميل و خواست = استبدادي ص

 61اكثریت بر اساس خواست و ميل حاكم= دموكراسی ص 

1 

6 
 21روزمره اطراف خود نگاه می كنند.صالف( از دید یك فرد غریبه به موضوعات آشنا و 

 78ب( آگاهی فرد از كيستی خود و احساس تعلق اجتماعی به یك جهان اجتماعی و قلمرو جغرافيایی می باشد. ص
 82ج( قرآن كریم، قوانين حاكم بر تداوم و تغيير جوامع و امت هاي مختلف را سنت هاي الهی می نامند. ص

5/1  

5/0 28پيشرفت طی می كنند و از جوامع ساده به جوامع پيچيده است. صمسير یكسانی به سوي  7  

5/0 57نشانه پيچيدگی و عمق پدیده هاي اجتماعی و البته دشواري فهم آن هاست.ص 9  

5/0 68درصورتی كه به نابرابري هاي اجتماعی منجر شود.ص 8  

5/0 74به ساختارهاي اجتماعی وتاثير آن ساختارها بر زندگی افرادص 11  

5/0 96الگوي تعارف ص 11  

5/0 93محصول دوره پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تأكيد می كندص 12  

13 
جامعه شناسی تفهمی:  تفسيري صرفاً به توصيف ارزش ها و تظام هاي سياسی بسنده می كند و مالک و معياري براي ارزیابی 

 64آنها ارائه نمی دهد.ص
1 

15 
رویكرد اول ناعادالنه است چون این واقعيت را نادیده می گيرد كه افرادي كه در طبقه اجتماعی پایين متولد می شوند حتی با 
داشتن شایستگی و تالش برابر با افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد می شوند به سادگی امكان رقابت با آن ها را ندارند.ص 

73 
1 

14 

 قشربندي و كشمكش طبقاتی ، محور اصلی مباحثات فكري و سياسی شود.هویت به جاي -1

 در دوره سپامرون ، هویت از منظر گروه هاي اجتماعی محتلف وتوسط آن ها ، تعریف می شود.-2

 در این دوره ، افراد مسائل سياسی، اقتصادي و اجتماعی را بر اساس عالقه اي فرهنگی و هویتی خود پی می گيرند.-3

 93عالوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نيز كانون نزاع وكشمكش می شوند و تنازع و درگيري را افزایش می دهند.ص-5

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه حسن نژاد  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
 . فرهنگ حق دارد.2به عدالت و قسط رفتار می شود.    -1

 82مقاومت می شود.صدر آن به كسی ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران -2
55/0  

17 
لم عمران ع –رویكرد ابن خلدون انتقادي نيست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعخ شناسی فارابی محافظه كارانه است 

 84ص
1 

19 
 روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهی مردم، عادالنه باشد.-1

 112عمل كننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند.صحاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم به عدالت و -2
1 

18 

 این دانش بر اساس تمرینی از علم خواهد بود كه مناسب با معناي علم در جهان اسالم است. -1

ائل اجتماعی استفاده خواهد كرد ولی ـعلم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصيف و تبيين مس -2

 114اي علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقودتی و وحيانی نيز استفاده می كند.صتبيين ه

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 کالتی مهاجر صدیقه  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
                  ج( ص                           ب( غ                                      الف( غ       

 هـ( ص                                 د( غ        
25/1  

2 
         الف( ساختار اجتماعی               ب( انتقادي        

 د( فقر و غنا                 ج( علمی ـ عمومی     
2 

3 

                        ( فلسفه        1

 ( طرح ایده ي جدید           2

       ( حكومت سرمایه داران   3

 ( سياست هویت ـ همانندسازي 5

2 

5 

 ( مدینه ي جاهله            1

 ( جنبه ي اختصاصی سند هویت فرد 2

 ( تقسيم نابرابر مزایاي اجتماعی قدرت ـ ثروت ـ دانش 3

 ( آگاهی و معنا 5

2 

 1 در قدرت نرم رسانه ها ابزار تسلط و تغيير در نظام فرهنگی هستند اما در قدرت سخت فقط منتشر كننده ي خبرقدرت اند .  4

 1 یكسان انگاري نظام جامعه و طبيعت و تعميم آن به همه جوامع ـ عدم توجه به معناي كنشگران و فرهنگ هاي متنوع  6

7 
 قابليت تركيب عناصر مختلف سایر تمدن ها    ( 1

 .اساس آن ارزش هاي جهانی و انسانهاست  (2
1 

 1  ره انقالب مشروط توسط ميرزاي نائينی و انقالب اسالمی توسط امام خمينی 9

 1 هاي قومی و زبانی را حفظ و حتی تشدید می كند .  تفاوت هاي موجود ميان گروه 8

 1 با وجود نقطه ي شروع رقابت یكسان اما انگيزه رقابت از بين می رود و راه پيشرفت مادي مسدود می گردد .  11

11 
 .شباهت : هر دو در ردیف تفاوت هاي رتبه اي است

 ضریب هوشی طبيعی و تحصيالت اجتماعی است . تفاوت : 
1 

 1 تعارف در مقابل تنازع  12

13 

قدرت فهم ؛، تفسير و توصيف پدیده هاي اجتماعی را دارد ، توان تبيين و شناخت علل شكل گيري پدیده هاي اجتماعی را دارد 

ـ توان داوري ارزش درباره هنجارها ،آرمان فرهنگ هاي مختلف را دارد ـ درباره جامعه آرمانی سخن می گوید ، را ه برون رفت 

 ضعيت مطلوب را ارائه می كند ) دو مورد كافی است ( از وضعيت موجود براي رسيدن به و

1 

15 
خير  هر فردي به عنوان كنشگر اجتماعی  می تواند بر حل مشكالت یا ایجاد آن تأثير بگذارد اما توان تأثير گذاري همه افراد 

 به یك اندازه نيست و ما با تغيير كنشها می توان موجب تغيير ساختار اجتماعی شد . 
25/1  

14 
علمی است كه ما را به اهدافمان نزدیك كند ـ حركت ما را آسان سازد ـ روحيه حركت در ما ایجاد كرده و ظرفيت ها ما را 

 شكوفا و به فعليت برساند ) علمی كه به كار كشور بياید و مشكالت كشور را حل نماید ( 
5/1  

 1 )ماللهند(-1 د(           )علم عمران( -4 ج(         )سنت الهی(   -2 ب(       )تجارب االمم(  - 3الف( 16
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 برناخانم   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 .ديمشخص كن را بودن عبارات زیر نادرستیا  درست 

 2درس  16نمره( صفحه  24/1ص ) (1

 9درس  93نمره( صفحه  24/1غ )  (2

  9درس  91نمره( صفحه  24/1غ ) (3

 8درس  85نمره( صفحه  24/1غ ) (5

1 

2 

 .ديرا كامل كن ریعبارات ز

 3درس  21نمره( صفحه  4/1زدایی )آشنایی (1

 5درس  39نمره( صفحه  4/1نظم موجود ) (2

 4درس  41نمره( صفحه  4/1مطالعه موردي ) (3

 6درس  64نمره( صفحه  4/1قدرت ) (5

 7درس  75نمره( صفحه  4/1چالش فقر و غنا ) (4

 9درس  96نمره( صفحه  4/1تنازع ) (6

 11درس  111نمره( صفحه  4/1با آگاهی ) عمل توأم (7

 9درس  93نمره( صفحه  4/1جعبه پاندورا ) (9

4 

3 

 .ديمناسب را انتخاب كن نهیگز

 1درس  3نمره( صفحه  24/1د ) (1

 8درس  81نمره( صفحه  24/1الف ) (2

5/0  

5 

 یكیدر سمت چپ است؟ در ستون اول  یاز جوامع مورد نظر فاراب كیستون سمت راست مربوط به كدام  عباراتاز  كیهر 

 است. یاز موارد اضاف

 نمره( 24/1) ج (1

 نمره( 24/1) ب (2

 نمره( 24/1) د  (3

  8درس  85و  83 فحهصنمره(  24/1)الف    (5

1 

4 

 .ديپاسخ كوتاه بده ریبه سؤاالت ز

 ،یناسشتي، جمع یشناسجامعه ،یارتباطات، مردم شناس ،یشناس، باستان خیتار است،يس ت،یریاقتصاد، حقوق، مد (1

 2درس 12 فحه(. صنمره 24/1، هر مورد است یمورد كاف دو)ذكر  .یانسان يايجغراف ،یاجتماع یشناسروان ،یشناسزبان

ورد ) ذكر چهار میو علم به مبدأ و معاد، علوم اجتماع ديعلم به نفس، علم به توح ه،یعلوم پا ،یو مهندس یفن ،یپزشك (2

 8درس  81و  81 فحهص نمره( 24/1، هر مورد است یكاف

 8درس  84 فحهنمره( ص 24/1) استفاده كرد یو تجرب یاز روش حس شتريب ، نمره( 24/1) علم عمران (3

ر تهاجم در براب یاسالم يدفاع از مرزها زند،يصلح آم یكه به دنبال زندگ یبا مسلمانان، مدارا با همه كسان یاجتماع يمدارا (5

 11درس  111 فحهنمره( ص 24/1است، هر مورد  ی)ذكر دو مورد كاف تحقق  و گسترش عدالت يمتجاوزان، تالش برا

5/2  

6 

 .ديكن فیتعر

 آن را علم شناخت یبعض و «یكنش اجتماع» را علم شناخت یشناسشناسان، جامعهجامعه یبرخجامعه شناسی :  (1

  2درس  13 فحهص .نمره( 4/1)انددانسته «یساختار اجتماع»

 61 فحه. صنمره( 4/1) وجود دارد یجهان اجتماع يهااستياعمال س يكه برا ییمجموعه سازوكارهانظام سياسی:  (2

 6درس 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 برناخانم   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

7 
به  یستیويتیمطالعات پوز شتريكه، ب كنش، سبب شده است يگرفتن معنا دهیآگاهانه و معنادار است. ناد ،یكنش اجتماع رایز

 5درس  38 فحهص. قابل مشاهده ما محدود شوند يو رفتارها اتيخصوص فيتوص
1 

9 
 نمره( 4/1)و استقبال از مرگ ايدر دن یشباهت: دست شستن از جان و زندگ

 4درس  56 فحهص نمره( 4/1)كند یم نييها را تعآن تی، هومتفاوت یمعان نيهم قايشان است و دقمتفاوت ي: در معناتفاوت
1 

8 
ارند و به د يمجاز يدر فضا ياگسترده یارتباطات اجتماع ،یاجتماع يهابا استفاده از شبكه ياز كنشگران فرد ياريبس رایز

 6درس  49 صفحه نمره( .1) دارند يشتريب یو فرهنگ یاجتماع يرگذاريها تأثبا دولت سهیدر مقا یگاه ليدل نيهم
1 

11 
 نمره ( 4/1هدف حفظ آن)  با اینمره(  4/1شود) یوضع موجود انجام م رييبه قصد تغ ایو استفاده از قدرت،  یاسيكنش س

 6درس  62 صفحه
1 

11 

علت  ندیگوینمره( و م 4/1) در جوامع توجه دارند یاجتماع ي، به قشربندیاجتماع يهايشناسان در مطالعه نابرابرجامعه

اند، دهش عیافراد توز انينابرابر م تقدرت، ثروت و دانش به صور یعنی یاجتماع يایاست كه مزا نیا یاجتماع يهاينابرابر

 7درس  68 صفحهنمره( . 1) آن نیيافراد در پا یو برخ رنديگیقرار م یسلسله مراتب اجتماع يافراد در باال یرو برخ نیاز ا

5/1  

12 
و تالش  یستگیبا داشتن شا یشوند حتیمتولد م نیيپا یكه در طبقه اجتماع يشود كه افرادیگرفته م دهیناد تيواقع نیا رایز

 7درس  73 صفحه ها را ندارندامكان رقابت با آن یشوند ، به سادگیباال متولد م یكه در طبقه اجتماع يبرابر با افراد
1 

13 

نمره( اما  4/1شد )یم رفتهیجامعه پذ يهاگروه ریتوسط سا یستیگروه با كی یها و سبك زندگارزش ،يدر مدل همانندساز

دوره، افراد، مسائل  نی. در انمره( 4/1)شودیم فیها، تعرمختلف و توسط آن یاجتماع يهااز منظر گروه تیدر مدل تكثرگرا، هو

 9درس  93 صفحهنمره(  4/1) رنديگیم یخود پ یتیو هو یفرهنگ يهاالقهرا بر اساس ع یو اجتماع ياقتصاد ،یاسيس

5/1  

15 

 یآن با مشاركت و همراه يروابط و ساختارها ،نكهیاست؛ اول ا یژگیدو و يداند كه دارایرا مطلوب م ياجامعه عهيفقه ش

 یعنیعالم به عدالت و عمل كننده به آن باشند،  زيحاكمان و كارگزاران جامعه ن ،نكهینمره(؛ دوم ا 4/1) مردم، عادالنه باشد

 4/1) مردم موظف است شرط اول را محقق كند ندگانیا مشاركت نماب یاسالم يشورانمره(. مجلس  4/1) عالم و عادل باشند

 ییناساش یاسالم يارهايجامعه را بر اساس مع يرهبر یعنیموظف است شرط دوم را تحقق بخشد،  زينمره( . مجلس خبرگان ن

 11درس  112 صفحهنمره(  24/1) دینمره( و بر عملكرد او نظارت نما 24/1) كند یو معرف

2 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ابوالقاسم کالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 نمره 1,24هر مورد 

 الف( نادرست              ب( درست                 ج( درست                    د( درست
1 

2 
 نمره 1,4هر مورد 

 الف -5-2     د               -3-2ج                      -2-2ج                      -2-1
2 

3 
 نمره 1,24هر مورد 

 ( 3(                          د )  1(                         ج )  2(                          ب )  5الف ) 
1 

5 
 نمره(                  1,24فاسقه  )هر مورد  -نمره(                  ب( ضاله 1,4الف( اقتدار  )

 نمره تعلق می گيرد.( 1,4ابزاري/  عقل تجربی  )به هر كدام از دو واژه ابزاري یا تجربی، اشاره شود، درست است و ج( عقل 
175 

 1 نمره(                    1,4)نمره(                            ب( ارزش زدایی  1,4الف( خالقيت زدایی ) 4

6 

 نمره(                  1,24)هر مورد زادنامه   -الف( شناسنامه

 نمره(                  1,24)هر مورد دوران پسامدرن  -ب( جعبه پاندورا

 نمره(                  1,24)هر مورد رویكرد تفهمی  -ج( جامعه شناسان انتقادي

 نمره(                  1,24)هر مورد كيفی  -د( مطالعه ي موردي

2 

7 

 نمره( 1,4سه مورد از موارد زیر، درست بوده و نمره تعلق می گيرد. )هر مورد اشاره به 

 شود.  یبه عدالت و قسط رفتار مجامعه،  آن در -

  .فرهنگ حق دارد ه،جامعآن  -

 .شود ینم ظلم یبه كس جامعه، در آن -

 شود. یمقاومت م گرانیدر برابر ظلم ددر آن جامعه،  -

 .ردیپذ یرا هم نم گرانیجوامع را ندارد امّا ظلم د رگی، قصد ظلم به دآن جامعه -

 دهد. یم ياریو مستضعفان جهان  دگانیبتواند به ستم د آنجاكه تاآن جامعه،  -

175 

9 

 نمره( 1بيان دو مورد از موارد زیر، درست بوده و نمره تعلق می گيرد. )هر مورد 

 .است علم در جهان اسالم ياز علم خواهد بود كه مناسب با معنا یفیدانش بر اساس تعر نیا -

رد، استفاده خواهد ك یاجتماع مسائل نييو تب فيتوص يبرا یتجرب ياز منابع و ابزارها ،جهان اسالم یعلم اجتماع -

 یتفاده ماس زين یانيو وح یشود و از منابع عقالن ینم محدود یبه شناخت تجرب ،جهان اسالم یعلم يها نييتب یول

 كند.

ا با ارزش ها، هنجاره فعال و تعامل یو تجرب یحس يعالوه بر تعامل با داده ها ،مورد استفاده در جهان اسالم تيعقالن -

 دهد. یقرار م يانتقاد یابیارز مورد خود، آنها را رامونيپ یخیو تار یو اجتماع یفرهنگ يو آرمان ها

اعتبار روشنگرانه خود  و خود، ارزش ها طيمح یخیتار يدر جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت ها تيعقالن -

 یابیبه ارز مستقل يبه گونه ا تيعقالن نیا از بلكه عامالن با استفاده ؛رديگ یعامالن نم يرا از متن فرهنگ و كنش ها

 پردازند. یمربوط به خود م خیفرهنگ و تار

صه همه عر یدارد ول يمحور نقش یو اجتماع یفرهنگ طينسبت به مح یدانش علم دياسالم در تولجهان  تيعقالن -

فاده را با است گرید یو بخش ستهیو تجربه ز حس از آن را به كمك یدهد. بخش یسامان نم ییرا به تنها یعلم يها

 بخشد. یسامان م یاز وح

جامعه  یو آرمان مطلوب تيموجود جهان اسالم، دربارۀ وضع تيوضع نييجهان اسالم، عالوه بر تب یعلم اجتماع -

 تيوضع يموجود به سو تيرفت از وضع بروني خواهد كرد و راه ها يداور زين یجامعه جهان نيو همچن یاسالم

 كند. یم ییمطلوب را شناسا

2 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ابوالقاسم كالته عربی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

8 
 نظم را  ،ینظم یو در كنار ب نمره( 1,4) كنند یاطراف خود نگاه م ۀموضوعات آشنا و روزمر به بهیفرد غر كی دیاز د یعنی

 نمره( 1,4) شناسند. یم
1 

 1 نمره( 1,4انقالب اسالمی )     -نمره( ،     1,4انقالب مشروطه ) 11

11 
 .است رمشروعيغ یمقبول ول ،قدرت باشد، تیرضا ياز آن، از رو تيباشد اما تبع یكه قدرت برخالف حكم و قانون اله یهنگام

 نمره( 1)
1 

12 
 نمره( 1,4نمره(                                           ب( مخالفان قشربندي اجتماعی ) 1,4الف( عادالنه )

 نمره(      1,4عادالنه )نمره(              د(  1,4ی )اجتماع يطرفداران قشربندج( 
2 

13 

 نمره 1,24هر مورد 

 آریستوكراسی -3استبدادي                    -2مونارشی                 -1

 دموكراسی  -6جمهوري                     -4اليگارشی                  -5       

175 

15 

 نمره 1,24هر مورد 

 الف( تعارف                ب( همانندسازي             ج( تعارف                

 تعارف                   ه( تكثرگرا                       و( تعارفد( 

175 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضیه هاشمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/1 درست     -ث     نادرست         -ت          نادرست        -پ           نادرست    -ب         درست       –الف  1  

5/2 نظام مشروطه  -علم                    ث -هویت                    ت -آشنایی زدایی       پ–كنش اجتماعی    ب  -الف 2  

3 

 روش ج ش پوزیتيویستی: تجربی       موضوع ج ش تفسيري : كنش اجتماعی       –الف 

 تفسيري: فهم معانی كنش اجتماعی روش ج ش            روش ج ش انتقادي : تجربی و تفهمی            

 بر اساس تعداد افراد تاثير گذار و بر اساس روش تصميم گيري –ب  

 نابرابري اجتماعی  3         نابرابري طبيعی 2                 تفاوت اسمی 1 -پ

 اسالمی: الگوي تعارف       پسا مدرن: تكثرگرا          مدرن: همانند سازي  –ت 

3 

 1 5-ت                    2-پ                2-ب                  1-الف  5

4 

 .ما فقط ميتوانيم از دانش ابزاري خود استفاده كنيموجامعه را بشناسيم -1

 مورد كافی است (3)                        .اما قادر نخواهيم بود تغييري بنيادین در جامعه ایجاد كنيم-2

  .اجتماعی بيرون از ماست و فقط باید خود را با آن تطبيق دهيمنظم  3

 .یكسان دانستن جامعه و طبيعت انسانها را به پيچ و مهره هاي نظم اجتماعی تقليل ميدهد  -5

5/1  

6 
ا ب جامعه شناسی پوزیتيویستی با منحصر كردن علم به علوم تجربی،ارزش هاي انسانی را قابل مطالعه نمی داند از این رو

  .ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت آن را به عنوان یك پدیده خنثی و فاقد معنا مطالعه ميكند
1 

 1 مشروعيت :قدرت مطابق یك نظام عقيدتی و ارزشی    مقبوليت : بدون استفاده از تهدیدوبا رضایت       7

9 
 .وفرهنگی درون جامعه شود به صورت افراطی  بر تفاوت ها تاكيد كندو سبب چند پارگی سياسی -1

 .گروه هاي به حاشيه رانده شده را به رسميت ميشناسد-2
1 

8 

 مده  ولی ضاله در اثر انحراف نظريآدر نتيجه انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود  فاسقه :

غير  اي ارمان ها و ارزشهویا : در فاسقه مردم علوم وحيانی وعقالنی وحقيقت را می شناسند ولی عمل نمی كنند اما در ضاله 

  .عقالنی به جاي ارزشهاي عقالنی معرفی شده است

1 

11 
رویكرد محافظه كارانه دارد نه  3عصبيت به عنوان عامل شكل گيري جوامه یاد ميكرد  -2از روش تجربی استفاده می كرد  -1

 مورد كافی است (3علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد .) -5انتقادي
1 

11 
سالم ولی تبين هاي علمی جهان ا كند علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزار ها ي تجربی براي توصيف و تبين استفاده می

 به شناخت تجربی محدود نميشودو از منابع عقالنی و وحيانی نيز استفاده می كند .
1 

12 
  .روابط و ساختارهاي ان با مشاركت مذدمعادالنه باشد -1

 و كار گزاران جامعه نيزعالم به عدالت باشندو عمل كننده به آن باشند . حاكمان-2
1 

13 

 وندش گيرند كه افرادي كه در طبفه پایين متولد می نظر طرفداران قشربندي عادالنه نيست چون این واقعيت را نادیده می

 .دميشوندبه سادگی امكان رقابت ندارنحتی با داشتن شایستگی و تالش برابربا افرادي كه در طبقه اجتماعی باال متولد 

نظر مخالفان قشربندي همم عادالنه نيست چون در آن افرد كوشا به به اندازه استحقاقی كه دارنداز مزایاي اجتماعی برخوردار 

 نيستند . 

2 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 منیر مزاری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 (4/1( گزینه ج )آگاهی و معناداري(    )1-5)   51(    صفحه 4/1)      (گزینه د )جمهوري  (    1-1)    61صفحه    

 (4/1)             (گزینه ب)مقبوليت(       1-4)  47صفحه   (  4/1)    ( گزینه ج ) فارابی  (          1-2)     62صفحه

 (4/1)    ن قرن بيستم( (گزینه ب)پایا1-6)  112صفحه    ( 4/1نرم(        )–(گزینه ج )سخت 1-3)      49صفحه

3 

2 

 (4/1)      د(دانش علمی            4صفحه       (       4/1)             الف(پوزیتيویستی          15صفحه

 (4/1)       ر(رتبه اي                69صفحه        (       4/1)         ب( پویا بودن                 25صفحه 

 (4/1ز(  فقه                )        111صفحه        (       4/1)      ج(قشربندي اجتماعی          68صفحه

3 

3 

 (4/1)   د( غلط             74صفحه    (     4/1) الف( صحيح        5صفحه

 (4/1)   ر(صحيح          76صفحه      (   4/1ب( غلط        )    28صفحه

 (4/1)    ز(صحيح        74صفحه      (    4/1ج(  صحيح   )     74صفحه

3 

5 

 (4/1)     (   علم     5-5)     81صفحه           (        4/1)    ( كنش اجتماعی5-1)     35صفحه

 (4/1)  علم مدنی  ( 5-4)     83صفحه             (      4/1)    ( روش تفهمی  5-2)     14صفحه

 (       4/1)   عصبيت    ( 5-6)    84صفحه               (     4/1( الگوي تنازع      )5-3)      96صفحه

3 

4 
قوم نگاري :دراین روش پژوهشگر براي مدتی با قومی كه قصد تحقيق درباره آنها را دارد زندگی می كندخود را - 58صفحه

 هایشان را تجربه می كند تا آنها را بهتر بشناسد.در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد  و كنش 
1 

6 
همانند سازي به معناي پذیرش ارزش ها و سبك زندگی یك گروه توسط سایر گروه هاي جامعه بود به گونه اي -92صفحه

 كه همه گروه ها همسان شوند.
5/0  

 1 اعمال قدرت سازمان یافته براي دستيابی به هدف است. سياست:-48صفحه  7

9 
د پارگی سياسی و فرهنگی درون جوامع ـیا به صورت افراطی برتفاوت ها و گوناگونی ها تاكيد می كندو سبب چن-95صفحه

 می شود و یا گروه هاي به حاشيه رانده شده را به رسميت می شناسد و از آنان حمایت می كند.
2 

8 

 مناسب با معناي  علم در جهان اسالم است.این دانش براساس تعریفی از علم خواهد بود كه -1       114صفحه 

هنجارهاو  عقالنيت مورد استفاده درجهان اسالم عالوه برتعامل با داده هاي حسی و تجربی و تعامل فعال با ارزش ها ،-2

 آرمان هاي فرهنگی و اجتماعی و تاریخی پيرامون خود آنها را مورد ارزیابی انتقادي قرار می دهد.       

 بال مانع است( 114)ذكر سایر موارد صفحه  

2 

11 
مدینه فاسقه جامعه اي است كه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود می اید اما مدینه ضاله جامعه اي  85صفحه 

 است كه در اثر انحراف نظري از مدینه فاضله شكل می گيرد.
175 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جامعه شناسی  درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد فراستی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 (24/1(  هرمورد 51ت: غ  )ص           (    37(            پ:غ  )ص6(         ب: ص )ص5الف: ص   )ص 1

 2 (4/1(    )هر مورد 56)ص  1(             ت: 39)ص  2(           پ: 21)ص   3(          ب: 14)ص  2الف:  2

 1 (24/1( هرمورد 16اضافه است( )ص 3)مورد        4ت:               5پ:          1ب:             2الف:  3

5 
             (             71ت: رویكرد اول )ص      (47(     پ: حق و باطل بودن )ص41(      ب: مطالعه موردي )ص27الف: پوزیتيویستی )ص

 نمره( 4/1(             )هر مورد 112والیت فقيه )صچ:               (84ج: عصبيت )ص       (            93ث: پسامدرن )ص
5/3  

 1 نمره( 4/1(              هرمورد 75الف: مدل ليبرالی            پ: مدل عدالت اجتماعی           )ص 4

6 
 جهان وفرهنگ  و  نمره( 4/1كند) قدرت اعمال كشور آن دیگر،در كشور آموزشی نظام در نفوذ از طریق تواند می كشور یك

 (49نمره(    )ص 4/1) .دهد تغيير خود اغراض و منافع مطابق  نمره( 4/1را) كشور آن ساز آینده هاي بينی نسل
5/1  

7 
 .نيستند خنثی سياسی امور گيرند؛ یعنی می قرار ها انسان نكوهش یا ستایش طرد، یا انتخاب رد، یا تأیيد مورد سياسی، امور

 (63نمره(    )ص 1)
1 

9 

 افراد ميان نابرابر صورت به نمره(4/1و دانش) قدرت ثروت، یعنی اجتماعی مزایاي كه است این اجتماعی هاي نابرابري علّت

 .آن پایين در افراد برخی و گيرند می قرار مراتب اجتماعی سلسله باالي در افراد برخی رو این از  نمره(4/1اند،) شده توزیع

 (68نمره(  )ص4/1)

5/1  

8 

 الگو، این نمره(البته در 4/1) .گردد می تشدید حتّی و حفظ زبانی و قومی هاي گروه ميان موجود هاي تفاوت تكثرگرا، مدل در

 به را مختلف هاي كه گروه نمره(  4/1شود؛) می دانسته ضروري اقتصادي و سياسی مشترک ساختار یك وجود همچنان

 (93نمره(    )ص4/1) .دهد پيوند یكدیگر

5/1  

11 
 نمره( 4/1).داند نمی همدلی و وحدت مانع را، قومی و نژادي و زبانی تنوع و تكثر قرآنی، مطلوب الگوي

 (96نمره(    )ص4/1شود. ) می رهنمون وحدت منشأ به را ها انسان بلكه
1 

11 

 در-5 شود ظلم نمی كسی به آن در-3 .   دارد حق فرهنگ -2     .شود می رفتار قسط و عدالت به -1قرآن: آرمانی در جامعۀ

            .پذیرد نمی هم را دیگران ظلم -6     .ندارد را جوامع دیگر به ظلم قصد-4  .شود می مقاومت دیگران ظلم برابر

 (82نمره(   )ص 4/1)سه مورد ، هر مورد  .دهدمی یاري جهان مستضعفان و دیدگانستم به بتواند تاآنجاكه-7 

5/1  

12 

 :است برخوردار اجتماعی علوم هاي ظرفيت همۀ از فارابی مدنی علم بنابراین

 .پردازد می مختلف جوامع ساختارهاي و ها كنش فهم و توصيف به-1

 .پردازد می آنها تحوالت و تغييرات بررسی و اجتماعی هاي واقعيت یابی علّت یعنی تبيين به-2

 جوامع دیگر و خود جامعۀ به انتقادي رویكرد و كند می علمی داوري مختلف، جوامع هاي آرمان و ها ارزش هنجارها، دربارۀ-3

 .دارد

 تجویز اجتماعی زندگی براي نبایدهایی و بایدها و گوید می سخن گران كنش زندگیِ  سبك و رفتار نحوۀ هنجارها، دربارۀ-5

 (85نمره(   )ص 4/1كند. ) دو مورد از موارد ذكر شده، هر مورد  می

1 

13 
 تبيين توصيف یا را اجتماعی مسائل فقه نمره(  4/1است. ) فقه علم مسلمانان، اجتماعی علوم هاي شاخه ترین از مهم یكی

 .كندمی مطرح را و قواعدي احكام اسالمی، جامعۀ و مسلمانان اجتماعی رفتار چگونگی دربارۀ اما نمره(  4/1كند. ) نمی
 (111نمره(    )ص4/1)

5/1  

15 

 (114نمره(   )ص -/4)اشاره به دو مورد كافی است. هر مورد  تواند: می مدرن اجتماعی علوم با تعامل این
                                                                                                     .آورد فراهم را جدید نظریات طرح زمينۀ-1
  دهند. گسترش را اسالم جهان اجتماعی علوم كه دهد می امكان مسلمان متفكران به -2 

                             كنند. تحليل هم را جهانی جامعۀ مسائل اسالم، جهان مسائل تبيين و توصيف بر عالوه-3
 .دهند ارائه حل راه معنا بحران و آگاهی بحران مانند هایی بحران از رفت براي برون-5

1 
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 باسمه تعالی
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 صدیقه موافق طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 رامشخص كنيد                                                     درست و نادرست( جمالت 1

 نادرست(-)درست.مكان اصلی و دقيق سكونتگاه بر روي زمين است الف(منظور از مقر،
 .نادرست(-باشد)درست جمعيت میميزان  مهمترین مالک تفاوت شهر از روستا، (ب

      ادرست(ن-)درست.كنند ج(دامنه ینفوذ یعنی بيشترین مسافتی كه مردم براي دریافت خدمات از یك سكونتگاه، طی می
 نادرست(-)درست.جهان شهر می گویند  هستند، داراي حوزه ي نفوذ به شهر هایی كه در سطح وسيع جهانی(د

1 

2 

 (جاي خالی را با كلمات مناسب پركنيد :           2

 شود. بزرگترین و مهمترین شهر یك ناحيه ..................... ناميده می (الف 

    .از تقسيم مساحت بر جمعيت.................در یك منطقه بدست می آید (ب 

 فعاليت ميباشد.انسان،.....................و  تنظيم رابطه ي آمایش سرزمين، (ج
 باشد. هدف اصلی مدیران و بر نامه ریزان شهري ........................................می د(

2 

3 

 پاسخ مناسب براي سواالت چهار گزینه اي ذیل انتخاب نمایيد:-3 
 كدام اصطالح بيان كننده ي مرحله ي دوم سامانه ي جغرافيایی ميباشد .-1

 هيچكدام -د             ورودي                               -خروجی                                        ج -پردازش           ب-الف  
 مهمترین راهكار بهبود حمل و نقل شهري چيست؟-2

 همه ي موارد-ند وجهی        داستفاده از حمل و نقل چ -گسترش حمل و نقل عمومی        ج-فرهنگ بيمه         ب-الف
 كاربري اراضی به چه معناست:-3

 جتماعی و اقتصادي     ابهبود زندگی -ب                                           چگونگی استفاده از زمين  -الف
 یهاي هادي روستای طرح-د                       انتقال زمين و انتقال مالكيت زمين           -ج 

 هدف حمل و نقل چيست:-5
 گسترش تجارت جهانی  -دارتباط دادن مكانها و نواحی           -حفظ محيط زیست           ج-حمل و نقل جاده اي       ب-الف

 

5/0  

 

5/0  

 

5/0  

 

5/0  

 

5 

                      اصطالحات و تعاریف ستون یك را به واژگان مربوط در ستون دو ربط دهيد-5
 گره                                      تخریب امكانات عمومی                                        الف(

 ب(گردشگري زمين گردي                                                                                 شهر هوشمند
 ونداليسم                                                       ج(از مهمترین كشتی هاي باربري                

 د(خطوط بين مكانها در شبكه ي ارتباطی                                                             ژئوتوریسم
                                                                                               رو                                                                                                                           -رو                                                                                                                        

1 

4 

                                  براي هر یك از سيستم هاي ذیل یك مزیت بنویسيد.:
 حمل و نقل لوله اي(الف
 مونوریل(ب

 ج(كشتی كانتينر

5/1  

6 

 هر یك از اصطالحات ذیل را در یك سطر توضيح دهيد:
 الف(كانون زمين لرزه

 ب(آبدهی رود
 ج(خشكسالی  آب و هوایی

1 

1 

1 

7 
 براي هر یك از مخاطرات طبيعی ذیل بنویسيد: یك علت7

 الف(افزایش خشكسالی
 ب(ایجاد زمين لغزش

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 صدیقه موافق طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 
 نها را بنویسيد:آدر   مدیریت مخاطرات طبيعی دو اصطالح ذیل را به لحاظ معنایی با هم مقایسه كنيد و تفاوت /

  مخاطره و بحران-

1 

 

8 

 هاي ذیل در مدیریت مخاطرات طبيعی یك راهكار بيان نمایيد: هر یك از موقعيت براي

 : الف(مدیریت بعد از زمين لرزه

 ب(مدیریت حين وقوع زمين لغزش:

 ج(مدیریت پيش از وقوع سيل در روش سازه اي:

3 

11 

 در موضوعات مهارتی ذیل پاسخ الزم را ارائه فرمایيد.

 دور را در شناسایی گسل هاي لرزه خيز پيش از وقوع زلزله را بنویسيد:كاربرد مهارت سنجش از  الف(

لت این ع توانند طول جغرافيایی و ظهر یكسان داشته باشند ولی اذان صبح و مغرب در آنها یكسان نباشد، دو نقطه می ب(

 وضعيت را بيان كنيد

درجه ي غربی قرار دارد ،اگر مسكو  4هار درجه شرقی و شهر ليسبون روي نصف الن 34شهر مسكو روي نصف النهار  ج(

 در شهر ليسبون ساعت چند است؟ بعد از ظهر باشد، 6ساعت 

ها در این منطقه  وقوع سيالب 1361دهد ،در سال  نشان می 1361و  1351در دوره ي زمانی  b  و a در تصاویر ذیل شكل  د(

 افزایش یافته است .علت را بنویسيد:

 
 

 

 

1 

5/0  

 

1 

 

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه عظیمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 مشخص كنيد .× گزینه صحيح را با عالمت

 ( مادر شهر از چه جنبه اي بر سایر سكونتگاهها برتري دارد؟ 1

 د( وسعت زیاد       ج( اوضاع بهتر اقتصادي    ب( عملكرد حكومتی مذهبی ، تجاري          الف( جمعيت زیاد 

 ( اجراي طرح از بام تا بام در شهر یزد به كدام بعد از ابعاد آمایش سرزمين توجه دارد؟ 2

 د( كاربري اراضی      ج(زیبا سازي و مبلمان شهري ب( تجهيزات و خدمات عمومی  الف( محيط زیست شهري

 ؟ ( براي عبور از یك رشته كوه ، كوتاه ترین مسير كدام است3

 د( دور زدن كوه             ج( تونل كوتاه و جاده        ها ب( عبور از فراز و نشيب كوه             الف( تونل

 ( كدام عامل تحول عظيمی در تصویر برداري هاي هوایی ایجاد كرد ؟  5

 د( پيشرفت علم هوا و فضا         رقومی ج( ورود اطالعات            ب( اختراع هواپيما           الف( استفاده از بالون

2 

2 

 صحيح یا غلط بودن گزینه هاي زیر را مشخص كنيد

   غ             ( در خشكسالی زراعتی ميزان ریزش هاي جوي كمتر از ميانگين بارش منطقه است.          ص1

  غ             ترابري است .              ص( در كشور ما مدیریت حمل و نقل ریلی و آبی بر عهده وزارت راه و 2

5/0  

3 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد. 

 (ميزان خسارات  و تخریب ناشی از نزدیك شدن ............................ نسبت به سایر گسل ها بيشتر است .  1

 ( مناطق ......................... و .............................. جهان در مقابل خشكسالی حساس تر و آسيب پذیر ترند.  2

 ( می توان گفت ............................. قطار خيابانی است كه روي ریل هایی در سطح خيابان حركت  می كند.  3

 يستم اطالعات جغرافيایی اطالعات به صورت نقشه ، نمودار نمایش داده می شود.  ( در مرحله ................ س5

 ( یكی از مهمترین عوامل تغيير در كاهش روستانشينی و افزایش شهرنشينی................................... است.  4

( برخی از شهره حوزه نفوذ بسيار وسيعی در سطح جهان دارند و نقش مهمی در اقتصاد و تجارت جهان ایفا می كنند كه به 6

 آنها ........................... گفته می شود .  

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 5/0  

5/0  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

   كدام روش تاثيرات نامطلوب بر روي محيط زیست كمتر است؟( در مدیریت پيشگيري از وقوع سيل در 1

   ( به چه علت در حوضه هاي گرد سرریز آب و وقوع سيل اتفاق می افتد؟2

   ( قسمت هاي اصلی یك زمين لغزش را بنویسيد؟3

   ( مهمترین راه كار بهبود حمل و نقل شهري چيست؟5

 

5/0  

5/0  

1 

5/0  

4 

 دهيدبه سواالت زیر پاسخ كامل 

   ( دو مورد از مهمترین راه كارها در مدیریت خشكسالی را نام ببرید؟1

   ( علم سنجش از دور در زمينه ي مخاطره ي زمين لغزش چه كاربردي دارد؟2

   ( زمين لرزه چگونه اتفاق می افتد؟3

   ( اقدامات بعد از زمين لغزش را بنویسيد؟5

   بنویسيد؟ ( مزایاي استفاده از اتوبوس هاي برقی را4

   ( دو مورد از مشكالت گسترش انقالب سبز را در كشورها را بنویسيد؟6

 

1 

1 

5/1  

 5/1  

1  

1 

6 

 در ارتباط با مدیریت مخاطرات طبيعی به سواالت زیر پاسخ دهيد. 

   الف( در زمان وقوع زلزله كدام ساختمان ها كمتر آسيب می بينند و تلفات انسانی كمتري به بار می آورند؟

   ب(  مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاوري در كشور ما ایران كدام است؟

    ج( دو مورد از مهمترین روش هاي سازه اي در مهار سيل را نام ببرید؟ 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه عظيمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 با توجه به موضوع خط روز گردان یا خط بين المللی زمان به سواالت زیر پاسخ دهيد. 

درجه غربی واقع شده است ؛ اگر در  4درجه شرقی و شهر ليسبون روي نصف النهار  34الف( شهر مسكو روي نصف النهار 

 بعدازظهر باشد در ليسبون ساعت چند است؟ 6شهر مسكو  ساعت 

 درجه است ؛ اختالف زمانی این دو شهر را حساب كنيد؟ 18يایی دو شهر ) الف و ب ( ب( اختالف طول جغراف

2 

9 

 در ارتباط با شيوه هاي حمل و نقل به سواالت زیر پاسخ دهيد. 

 الف( یكی از كاربرد هاي این كشتی ها حمل خودروهاي صادراتی از كشورهاي سازنده به سایر كشورهاست؟

 ب( كشتی هاي تفریحی ، گردشگري چه نام دارند؟ 

 ج( اساس كار شبكه ي گازرسانی كشور چيست؟

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سلیمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت درست وكدام عبارت نادرست می باشد.

 .براي استقرار و سكوت جمعيت دارند الف(عوامل طبيعی بيشترین نقش را در انتخاب

 .ب(مهمترین عامل توسعه روستایی در گذشته توسعه كشاورزي بوده است 

 .ج(در اواخر قرن نوزدهم نخستين لوكوموتيوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند

𝟏د(مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی 

𝟕
 .حمل ونقل جاده اي می باشد 

1 

2 

  .خالی را با كلمات مناسب پركنيدجاهاي 

  .الف( بيشترین  مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند..................می گویند

 ب(...................نوعی اسكان غير رسمی است كه عالوه بر حاشيه شهر ممكن است در نقاط مختلف شهرها نيز به وجود آید 

  .............................با افزایش فشار بر منابع، مصرف انرژي ، آلودگی آب وخاک و هوا همراه استج(..

 .د(اساس كار شبكه گازرسانی كشور استفاده از ......................می باشد

1 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد 

ام شهرها مربوط به كدالف( با توجه به شكل ، كمترین و  بيشترین حوزه نفوذ 

 می باشد؟

   C   ، شهرCشهر                A  شهر   -Aشهر

 A   شهر -Cشهر                   C  شهر-Aشهر

 

رد عملك اجتماعی كه طی آن شيوه هاي زندگی ، رفتار و –ب(روند اقتصادي 

 ؟ها ارزشها و مظاهر شهري در روستا ها و بين روستانشينان رواج می یابد 

 شهروندي       شهرگرایی            شهرنشينی                 شهرگریزي

 

 ج(تهيه طرح هادي روستایی از برنامه هاي كدام نهاد است ؟

 دهياري ها           شهرداري ها           بنياد مسكن                 وزارت راه و شهرسازي

 

 د(آمایش سرزمين تنظيم رابطه ميان كدام مولفه ها می باشد؟ 

  انسان -فعاليت–مدیریت                       فعاليت  -انسان-فضاي جغرافيایی

 انسان  -مدیریت -فضاي جغرافيایی               مدیریت   -فضاي جغرافيایی–فعاليت 

1 

5 
 اصطالحات زیر را تعریف كنيد ؟

 :جغرافياي حمل ونقل         : شهر پایدار
2 

4 

 .پاسخ كوتاه دهيد 

 الف( گسترده ترین شبكه ریلی جهان مربوط به كدام قاره می باشد؟

 ب( سكونتگاه هاي روستایی برچه اساس طبقه بندي می شوند؟ 

 ج(مهمترین عامل موثر برگسترش یا زوال و نابودي یك سكونتگاه چيست ؟

 عمرانی و خدمات شهري و روستایی از وظایف كدام نهاد ها می باشد ؟د(نظارت بر اجراي طرحهاي 

و(كداميك از انواع شيوه هاي حمل ونقل براي حمل كاالهاي سبك و ارزشمند یا مواد فاسد شدنی كه باید سریع، به مقصد 

 برسد استفاده می شود؟

 ه(مهمترین انواع كشتی هاي باربري را نام ببرید ؟

25/0  

5/0  

25/0  

5/0  

52/0  

 

5/0  



 

149 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سليمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 جمالت سمت راست را به جمالت سمت چپ وصل كنيد ؟

 مگاال پليس -1بزرگترین و مهمترین شهر یك ناحيه ، استان ویا یك كشور                         الف ( 

 جهان -2ب(این شهرها حوزه نفوذ بسيار وسيعی در جهان دارند                                        

 شهرهاي اقماري-3                     ج(زنجيره اي از مادر شهرها و كالن شهرها                                    

 كالن شهر-5                                                         د(معادل واژه مگاسيتی                              

 مادر شهر -4                                                                                                                        

1 

7 

 تفاوت شهر و روستا می باشد ؟هركدام از موارد زیر مربوط به كداميك از معيارهاي 

 الف( در شهر گرایی نوگرایی بيشتر و تغييرات اجتماعی سریع تر است )..........................(

 ب(درصد بيشتري از جمعيت فعال روستا ها در بخش كشاورزي فعاليت می كنند ).............................(

5/0  

55/0 صورت گرفته است؟ آن را نام ببرید ؟افزایش جمعيت شهري از سه طریق  9  

55/0 علل عدم موفقيت اصالحات ارضی در ایران را بنویسيد ؟ 8  

 1 مهمترین عوامل شكل گيري هسته اوليه شهرها روستاها در ایران چيست ؟ 11

55/0 انواع حومه شهري را نام ببرید؟ 11  

5/0 شغلی و سروسامان دادن به مشاغل غير رسمی وجود دارد را نام ببرید؟دو مورد از راهكارهایی كه براي ایجاد فرصت هاي  12  

55/0 سه مورد از برنامه هاي آمایش سرزمين را نام ببرید؟  13  

55/0 علل فقر شهري را نام ببرید ؟ 15  

14 
شهر چقدر درصد از مساحت شهر باشد وسعت كل  4متر مربع و درصد وسعت آن 74111اگر وسعت فضاي سبز یك شهر 

 است؟
5/0  

5/0 چگونه می توان از طریق هوشمند سازي، ترافيك شهري را مدیریت كرد؟ 16  

55/0 منظور از فقر روستایی چيست و چند درصد فقر در جهان مربوط به نواحی روستایی می باشد؟ 17  

19 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد ؟ GISدر رابطه با 

 .را بنویسيد  GISالف( دو مورد از كاربردهاي 

 .ب(در سامانه اطالعات جغرافيایی نرم افزار ها چگونه طراحی می شوند

 .ج(داده ها واطالعات داراي چند مولفه می باشند 

 وارد ودر آنجا كدبندي و ذخيره می شوند. GISد( اطالعات به چه صورت به محيط نرم افزاري 

5/1  

 1 بنویسيد؟ ) براي هركدام دو مورد ( مزیت ها و محدودیت هاي حمل ونقل جاده اي را 18

 1 پرترددترین بنادر مسافري ایران را به ترتيب نام ببرید ؟ 21

55/0 عوامل موثر در گسترش و تحول صنعت حمل ونقل در نيم قرن اخير را نام ببرید ؟ 21  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شهین شکیبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 زیر را مشخص كنيد. درست یا نادرست بودن جمالت

 الف( متداول ترین مالک تفارت شهر روستا مالک جمعتی است.

 ب( زاغه نشينی نوعی اسكان غير رسمی است كه فقط در حاشيه ي شهر ها به وجود می آید.

 پ( با توليد هواپيماهاي جت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان گسترش یافت.

 مانه هاي حمل و نقل تاثير می گذارند.ت( ویژگی ها طبيعی نواحی بر مدیریت سا

 ث( زیر بري دامنه ها از فراوان ترین نوع لغزش دامنه اي به حساب می ایند.

 ج( زمانی كه لرزش هاي كوچك زمين متوقف  شوند ممكن است زمين لرزه شدید تري رخ دهد.

5/1  

2 

 جمله هاي زیر را با كلمه ي مناسب كامل كنيد: 

 شهرهایی كه بيش از یك ميليون نفر جمعيت داشته باشد ................ گفته می شود.الف(در ایران به 

 ب( نقاطی كه به وسيله ي مسيرها به هم مربوط می شوند  ............... نام دارد.

 پ( كشتی هاي ................ از كشتی هاي تفریحی و گردشگري هستند.

 تر باشد سيل گيري آن .................... است. ت( هرچه حوضه ي آبریز درازتر و كشيده

ث(اجراي روش هاي آبخيز داري و تقویت پوشش گياهی در حوضه از روش هاي ................... مدیریت پيش از وقوع سيل 

 است.

25/1  

3 

 زوار(ورش سباداره آموزش و پر-دبيرستان  نمونه بانو نرجس شریعتی-گزینه درست را انتخاب كنيد. )شهين شكيبی

 الف( كدام یك از اركان شهر پایدار نيست؟

 ( اجتماعی و فرهنگی5             ( فضاي جغرافيایی3                  ( محيط زیست2                (اقتصادي1

 است. ب(حمل ونقل .................................. یكی از مهمترین شيوه هاي حمل و نقل كاال و مسافر در جهان

 ( دریایی5                        ( هوایی    3                        ( جاده اي2                     ( ریلی1

 پ( استفاده از كدام وسيله ي زیر براي بهبود حمل و نقل شهري سابقه اي بسيار طوالنی دارد؟

 ( مترو5                              تراموا (3             ( اتوبوس تندرو    2      ( اتوبوس برقی   1

 ت( در ............................ حركت همرفتی موجب حركت صفحات نسبت به هم می شود.

 ( پوسته5               ي فوقانی( گوشته3                         ( هسته  2( ليتوسفر              1

1 

5 

 با توجه به سلسله مراتب سكونتگاه در اروپا هرم زیر را كامل كنيد. 

 
 

 

 
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شهين شكيبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 مهمترین مشكالت روستاها را بنویسيد.  4

5/0 را نام ببرید.    GISي اطالعات و داده ها در دو مولفه 6  

7 

 عبارت هاي سمت راست را به طور مناسب به عبارت هاي سمت چپ مربوط كنيد. 

 ایاالت متحده آمریكا ( 1                                الف( گسترده ترین شبكه خط آهن در ميان قاره ها                            

 اروپا ( 2                                     ب( گسترده ترین و طوالنی ترین شبكه ي ریلی در جهان            

 آسيا (3            پ( بيشترین ميزان خطوط سریع السير و طوالنی ترین خط قطار تندروي جهان     

 چين ( 5                                                                                                                                    

55/0  

9 
كيلومتر  است. درصد شاخص انحراف این دو شهر را  151كيلومتر و فاصله ي مستقيم دو شهر  291طول مسير دو شهر 

 حساب كنيد. 

5/0  

 1 براي تقویت فرهنگی ایمنی در حمل و نقل، آموزش چه نكانی الزم است؟)چهار مورد(  8

55/0 مزایاي گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی را بنویسيد.) سه مورد(  11  

11 
درجه شرقی است و تبریز هم در غرب  41دقيقه است. طول جغرافيایی تهران  21اختالف زمانی دو شهر تهران و تبریز حدود 

 تهران واقع شده است. طول جغرافيایی تبریز چه قدر است؟
1 

 1 ( چيست؟ )چهار مورد( GPSدستگاه هاي گيرنده جی پی اس )مهمترین كاربرد  12

55/0 علت اصلی لرزه خيزي ایران چيست؟ 13  

15 

 كدام بارش سبب وقوع سيل می شود؟ چرا؟

 ميلی متر طی دو ساعت 21الف( بارشی به ميزان 

 ساعت 25ب( همين مقدار بارش در مدت 

55/0  

5/0 كدام دخالت هاي انسانی می تواند سبب وقوع یا شدت سيل شود؟ فقط نام ببرید. )دو مورد(  14  

55/0 حركت دامنه اي را تعریف كنيد.  16  

5/0 كدام دامنه ها براي لغزش مستعد ترند؟  17  

 1 مهمترین علل افزایش خشكسالی ها در دهه هاي اخير چيست؟  19

 1 بحران را تعریف كنيد.  18

 1 در مدیریت پيش از وقوع زمين لرزه در سطح خانه، مدرسه و محل كار چه اقداماتی باید انجام شود؟ )دو مورد(  21

 1 چگونه حریم سيل گير رودخانه را تعيين می كنند؟ 21

5/0 اقدامات حين وقوع زمين لغزش را بنویسيد.  22  

 1 تصاویر ي كه ماهواره ها از سطح زمين دریافت می كنند چه كاربرد هایی دارند؟ )چهار مورد(  23
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اکبر شایان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درستی یا نادرستی عبارتهاي زیر را مشخص نمایيد. 

 نادرست(  -الف(بارش هاي با شدت بيشتر اما با مدت كتر تاثير زیادي در ناپایداري دامنه ها دارد.)درست 

 نادرست(  -ب(  مهم ترین و خسارت بار ترین حركات دامنه اي، زمين لغزش است. )درست

 ادرست( ن -یكی از پدیده هاي ناشی از نظام اقتصادي سرمایه داري، نابرابري فضایی است. )درست ج(

 -د( زاغه نشينی نوعی اسكان رسمی است كه عالوه بر حاشيه شهر ممكن است در نقاط مختلف شهر به وجود بياید. )درست

 نادرست(

1 

2 

 یكی از پاسخ هاي صحيح  از سواالت زیر را مشخص نمایيد.

 كدام یك از موارد زیر در سامانه اطالعات جغرافيایی ورودي به حساب می آید؟ -1

 □اشكال  -د               □تصاویر ماهواره اي  -ج              □جدول  -ب              □نمودار  -الف

 

 كدام گزینه در مورد ویژگی طبيعی حوضه ي یك رود صحيح می باشد؟ -2

   □الف( هر قدر حوضه آبخيز یك رود وسيع تر باشد، آبدهی آن كمتر است. 

 

                    □ب(حوضه آبخيز گرد و داراي شيب، سيل خيزتر است. 

 □ج( مدت زمان تجمع آب در قسمت خروجی حوضه در حوضه هاي كشيده، كم می باشد. 

 □د( در حوضه هاي گرد، طول انشعابات رودخانه متفاوت است. 

 

 كيلومتر باشد، مسير مستقيم چند كيلومتر است؟  911باشد و مسير قابل احداث بين دو شهر  211اگر شاخص انحراف  -3

 □ 5د(               □  1111ج(                      □ 1611ب(                       □  511الف( 

5/1  

3 

 جاههاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.

 است. .........« فرهنگ » ( یكی از گام هاي مهم در زمينه فرهنگ ایمنی، تقویت 1

 ( سرانه عبارت است از تقسيم ................. بر جمعيت. 2

 ( براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه)شدت(، از مقياس ............ استفاده می شود. 3

5/1  

5 

 كوتاه بدهيد.به سواالت زیر پاسخ 

 الف( منظور از مقر چيست؟

 ب(كاربري زمين یعنی چه ؟ 

 ج(حمل و نقل چند وجهی یا چند منظوره چيست؟

5/1  

4 
دقيقه باشد ساعت  14:21درجه شرقی قرار دارد ساعت  61كه در   Bدرجه شرقی قرار دارد. اگر در كشور  151در  Aكشور 

 چند است؟ )با ارائه راه حل( Aدر كشور 
1 

6 

 در مورد جغرافياي حمل و نقل و مدیریت آن به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 ( 4/1یك مزیت و یك عيب براي حمل و نقل از طریق خطوط لوله بيان كنيد.) -الف

 (4/1دو عامل از عوامل گسترش و تحول صنعت حمل و نقل در نيم قرن اخير. ) -ب

 (4/1دو ویژگی حمل و نقل ریلی. ) -ج

 (4/1راهكار براي حفظ ایمنی در حمل و نقل را بنویسيد. )دو -چ

 (1گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی چه كمكی به بهبود حمل و نقل عمومی می كند؟)-د

3 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اكبر شایان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 درمورد خشكسالی به سواالت داده شده پاسخ بدهيد.

 خشك سالی زراعتی را بيان كنيد. –الف 

 یك علت براي به وجود آمدن خشكسالی؟  -ب

 ميانگين بارندگی ساالنه یك منطقه بر اساس یك دوره چند ساله است؟ -ج

5/1  

9 

 جواب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد.

نها را ناپيوسته( سطح آ -)پيوسته یافته وزیادي( از رسوبات فرسایش -دامنه هایی كه شيب زیادي دارند و حجم )كمی  -الف

 ترند.پوشانده است، براي لغزش مستعد

طح تري براي رسيدن به سبيشتر( باشد امواج مجبور به پيمودن مسير طوالنی –هر چه عمق كانونی زمين لرزه )كمتر  -ب

 یابد.افزایش( می -باشند، تخریب و خسارت )كاهش

1 

8 

 پاسخ بدهيد.در مورد مگاالپليس سواالت زیر را 

 یك مورد از اشكال عمده مگاالپليس  –الف 

 یك نمونه از اولين مگاالپليس هاي دنيا  -ب 

1 

 1 ( در دستتان باشد، چه كارهایی می توانيد با آن انجام دهيد؟  )چهار مورد(  GPSاگر سامانه موقعيت یابی جهانی ) 11

11 

 زیر پاسخ مناسب بدهيد.شما به عنوان یك كارشناس جغرافيا در مورد مطالب 

 شود؟ ذوب برف چگونه باعث ایجاد زمين لغزش می -الف 

 دو مورد از روشهاي غير سازه اي سيل را بيان نمایيد.  -ب

2 

12 

 درمورد مخاطرات طبيعی به سواالت زیر پاسخ بدهيد.

 الف( مخاطره و بحران چه تفاوتی دارند؟ 

 دسته تقسيم می نمایند. آنها را با ذكر مثال بيان كنيد.ب( مخاطرات طبيعی را از نظر منشا به دو 

 ج( مدیریت مخاطرات را تعریف كنيد؟

3 

 1 حركات گسلها بيشتر به كمك كدام تكنيك و نرم افزار صورت می گيرد؟ در این رابطه چونه می توانيم از آن بهره مند شویم؟ 13
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محدثه عباسی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.

       غ          ص                   .هرچه شكل حوضه آبخيز كشيده تر و شيب آن بيشتر باشد سيل خيز تر است.            1

       غ          ص                            .متروپل مهمترین و بزرگترین شهر یك استان یا یك كشور است.                     2

       غ          ص     .براي اندازه گيري مقدار انرژي اي كه زمين لرزه آزاد می كند از مقياس ریشتر استفاده می شود. 3

          غ          ص     . شهر پایدار به شهري گفته می شود كه درآن از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده می شود.  5

                                                غ          ص                                                      . كاربري زمين به معناي چگونگی استفاده از زمين می باشد.    4

25/1  

2 

 عبارات زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد:

 . تغيير قوانين مالكيت زمين و توزیع مجدد آن به نفع كشاورزان را .................................. گویند.1 

 .. روندي اقتصادي و اجتماعی كه طی آن شيوه زندگی و ارزشها و مظاهرشهري در روستا رواج می یابد..............2

 و هموارِ مجاورِ رودي كه در زمان طغيان رود از آب پوشيده شود. ..............................  زمين هاي پست3

 . ........ عبارت است از تعدادي مكان جغرافيایی كه بصورت یك سامانه بوسيله مسير هایی بهم پيوند داده شوند.5

 . مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ......................... است.4

25/1  

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد:

 .مهمترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي .............. می باشد.1

 الف(خزش                   ب(زمين لغزش                       ج(جریان گلی                     د(ریزش

 هاي حمل و نقل را ................... گویند.. كليه فعاليت هاي برنامه ریزي و اجرایی با هدف بهينه سازي سامانه 2

 د( حمل و نقل چند وجهی                 الف(مدیریت حمل و نقل      ب(حمل ونقل پایدار        ج(توسعه حمل و نقل  

 . .مخفف سامانه اطالعات جغرافيایی كدام گزینه است؟3
   Gis                                 )د Gps ج(                           Gmt ب(                              Utc)الف 

 می باشد؟  GIS. تحليل فضایی و مدل سازي جزء كدام مرحله از5

 د( مرحله تصميم گيري        الف(خروج اطالعات          ب( ورود اطالعات           ج( پردازش اطالعات       

 در كشورهاي توسعه یافته و صنعتی در چه زمانی رخ داد؟ . مهاجرت از روستا به شهر4

 ب(نيمه اول قرن بيستم      ج( نيمه اول قرن نوزدهم        د(نيمه دوم قرن بيستم     19الف(نيمه دوم قرن 

 . مهمترین عامل توسعه روستایی در گذشته كدام گزینه است؟6

 د( توسعه اقتصادي         الف(توسعه فرهنگی            ب(توسعه اجتماعی           ج( توسعه كشاورزي   

5/1  

5 

 گزینه هاي مرتبط را به هم وصل كنيد:)یك گزینه اضافی است(

 جاده اي.ارزان ترین روش براي جابجایی كاالهاي حجيم                                            الف(  1

 

 ب(   هوایی                   .مصرف سوخت آن ــ حمل ونقل جاده اي                                      2

 

 ج(   لوله                   .مناسب براي حمل كاالهاي كم حجم و فاسدشدنی                        3

 د(   آبی                                                      .متداول ترین شيوه حمل و نقل در جهان      5

 ه(  ریلی                                                                                                                         

1 

 

۱ 

۷ 
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   مدت امتحان : صبح 9شروع :ساعت  علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محدثه عباسی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 كوتاه دهيد: به سواالت زیر پاسخ

 .از مهمترین پدیده هاي مربوط به تغييرات الگوي شهرنشينی جهان چيست؟1

 . مهمترین اقدامات انجام شده در بعضی از شهرهاي بزرگ در جهت حفظ محيط زیست را بنویسيد؟)دو مورد(2

 شد را بنویسيد؟ميالدي كه باعث تسهيل در جابجایی كاال  1871.مهمترین تحوالت حمل و نقل دریایی در دهه 3

 .مشكالت زیست محيطی ناشی از حمل ونقل از چند جنبه قابل توجه است ذكر كنيد؟5

 . مهمترین مناطق زلزله خيز جهان را نام ببرید؟)دو مورد(4

 . وظایف سازمان مدیریت بحران كشور را بنویسيد؟)دو مورد(6

 رح هایی اجرا شده است؟. در برخی كشورها در جهت تامين مسكن گروههاي فقير شهري چه ط7

5/3  

6 

 در مورد مبحث سنجش از دور به سواالت زیر پاسخ دهيد:

 الف(سطح زمين آن بخش از پرتوهایی را كه از منابع گوناگون مثل خورشيد دریافت می كند را به چه صورت بازتاب می دهد؟

 ب(ماهواره هاي لندست در چه زمينه اي كاربرد دارند؟

 هایی سطح زمين كه چشم انسان قادر به مشاهده ان نيست به چه صورت  قابل نمایش و ثبت اند؟ج(برخی از پدیده 

 د( تصاویري كه توسط ماهواره ها از زمين برداشت می شوند در چه زمينه هایی كاربرد دارند؟)یك مورد(

1 

7 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد: GPSدر مورد مبحث سامانه 

 كنيد؟ را ذكرGPS الف(كاربردهاي  

 ؟ را بنویسيد GPSب(معنی لغوي

1 

9 

 در مورد مبحث خشكسالی به سواالت زیر پاسخ دهيد:

 الف(انواع خشكسالی را ذكر كنيد؟

 ب(چرا خطرات خشكسالی بيش از خشكی می باشد؟

 مورد( 5ج(خشكسالی چه پيامد هایی دارد؟)

5/2  

8 
اگر درتهران  درجه غربی واقع شده است، 75روي نصف النهاردرجه شرقی و شهر نيویورک  41شهر تهران روي نصف النهار

 بعداز ظهر باشددر نيویورک ساعت چند است؟ 5ساعت 
1 

 1 كيلومتر باشد، طول مسير قابل احداث چند متر خواهد بود؟ 14درصد و طول مسير مستقيم  211اگر شاخص انحراف  11

11 

 زمين لرزه را بنویسيد؟مهمترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع سيل و 

 .................................سيل:  .......................................................................... و .........................................1

 .... و ..........................................................................زمين لرزه:  .............................................................2

2 

 

 1 مهمترین روش هاي غير سازه اي در مدیریت سيل را بنویسيد؟) دو مورد ( 12

 1 مورد (5مشكالت حمل و نقل شهري را ذكر كنيد؟) 13

 1 مورد ( نقش فعاليت هاي انسان در وقوع سيل را بنویسيد؟) دو 15
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ملیحه طهماسبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.

سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور وظيفه هماهنگی و پشتيبانی مالی، فنی و علمی از شهرداري ها و دهياري ها را بر الف( 

 دارد.درست............      نادرست..........عهده 

شاخص انحراف عبارت است از: ب(  
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
×

𝟏𝟎𝟎

𝟏
 

 ریشتر در ایران رخ می دهد .6سال یكبار زمين لرزه باالي 4تقریبا هر ج(  

 كشور ما خشكسالی است. مهم ترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي درد (  

 

5/0  

 

5/0  

5/0  

5/0  

2 

 در جاهاي خالی كلمات مناسب قرار دهيد.

 تهيه و اجراي .................از وظایف بنياد مسكن انقالب اسالمی است.        الف ( 

 توانایی محاسبات ................ و ................... را دارد.      GISنرم افزار ب ( 

 یكی از گام هاي مهم در زمينه فرهنگ ایمنی تقویت .................. است.ج (  

 هر قاچ زمانی .............. است و یك .................. مركزي دارد.د (  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

3 

 پاسخ صحيح سواالت چهار گزینه اي را مشخص كنيد.

 سایر شيوه هاي حمل و نقل دارد. ) از نظر توقف و ایستگاه هاي متعدد(كدام نوع حمل و نقل انعطاف بيشتري نسبت به الف( 

 حمل و نقل ریلی                (1

 حمل و نقل آبی  (2

 حمل و نقل هوایی (3

 حمل و نقل جاده اي (5

 به ناحيه اي از سطح زمين كه  روي كانون زلزه قرار دارد ..................... زمين لرزه گفته می شود.ب( 

 مركز سطحی -1

 كانون عمقی -2

 كانون سطحی -3

 سطح كانونی -5

 علت اصلی لرزه خيزي كشور عزیزمان ایران چيست؟ج( 

 هيماليایی -قرارگيري بر روي كمربند لرزه آلپ -1

 اوراسيا –همگرایی صفحات عربستان و اقيانوس هند  -2

 چين خوردگی و شكستگی ها  -3

 همه موارد -5

 وابسته به  ...................... است.مدیریت بحران به عهده سازمان مدیریت بحران كه د ( 

 فرمانداري -1

 استانداري -2

 وزارت كشور -3

 وزارت رفاه -5

5/0  

 

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

 

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مليحه طهماسبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 به اصطالحات زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 دامنه نفوذ :الف ( 

 ونداليسم شهري :ب ( 

 ) رورو ( :  ROROكشتی هاي ج ( 

 خط فرضی روز گردان ) خط بين المللی زمان ( :د ( 

 مقياس مركالی :و ( 

 زیر بُري رودخانه ها :ه ( 

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 1 حومه را تعریف كنيد و دو نمونه نام ببرید . 4

5/0 دو مورد از عواملی كه در نيم قرن اخير موجب گسترش و تحول حمل و نقل شده است را بنویسيد.  6  

 1 دو جنبه قابل توجه مشكالت زیست محيطی ناشی از حمل و نقل جاده اي را نام برده و مختصر توضيح بدهيد. 7

 1 درون شهري در سطح جهان انجام گرفته را نام ببرید.چهار اقدام مهم كه در چند دهه اخير براي بهبود حمل و نقل عمومی و  9

 1 را در امور مختلف بنویسيد.) چهار مورد (  GPSكاربرد 8

 1 دخالت هاي انسان براي وقوع سيل را بنویسيد.) سه مورد ( 11

55/0 مهم ترین پيامد هاي خشكسالی را بنویسيد ) سه مورد ( . 11  

 1 دامنه ها بيشتر است؟استعداد زمين لغزش در كدام  12

5/1 نشانه هاي وقوع زمين لرزه را نام ببرید؟ 13  

 1 چهار مورد از اقدامات در مدیریت بعد از زمين لرزه را بنویسيد؟ 15

5/0 چرا در چند دهه اخير خسارات ناشی از سيالب ها در كشورمان رو به افزایش بوده است؟ 14  

 1 ( را بنویسيد؟LANDSATكاربرد ماهواره هاي منابع زمينی )لندست  16
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مریم باقری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .كنيد مشخص را زیر جمالت بودن نادرست یا درست

 .است بيشتر اجتماعی تغييرات و نوگرایی روستاها در( الف

 .است كمتر اجتماعی انحرافات و بزهكاري و جرایم ميزان نشين زاغه و نشينحاشيه نواحی در( ب

 .روندمی سركار به دوچرخه با مردم از بسياري و دارند دوچرخه هاخانواده اغلب مياندوآب و بناب شهرهاي در( ج

 .باشند داشته یكسان ساعت باید اندگرفته قرار قاچ یك داخل كه النهارهایینصف تمامی توافق طبق( د

1 

2 

 :كنيد كامل مناسب كلمات با را زیر هايعبارت

 .كرد توجه..........  و فرهنگی -اجتماعی زیست، محيط اصلی ركن سه باید شهري ریزيبرنامه در( الف

 .رسدمی شهر..........  به شهري هايكاربري از یك هر از متوسط طور به كه زمينی مقدار از است عبارت سرانه( ب

 .شودمی تشكيل..........   -2 مسيرها -1اصلی  بخش دو از شبكه هر( ج

 .شد دتولي......  مقاصد براي ابتدا دادند قرار فضا در و كرده طراحی را آن آمریكا ایاالت در متخصصان كه اسپیجی سامانه( د

1 

3 

 .كنيد انتخاب را درست گزینه

 شود.می اعالم شهر.........  موافقت با رسيده نفر هزار 11 مثال معين حد به آنها جمعيت كه روستاهایی ایران در( الف

 اقتصاد وزارت -5         شهرسازي و مسكن وزارت -3      شهرسازي و راه وزارت -2            كشور وزارت -1 

 دارد؟ مستقيمی تاثير و نقل حمل زیر، بر جغرافيایی هايپدیده از یك كدام( ب

 گياهی پوشش -5                                 زمينشيب -3                            هوا و آب -2ناهمواري                   -1

 شود؟می زده تخمين و محاسبه آب جریان شدت سيل وقوع از قبل روش كدام در( ج

 گياهی پوشش تقویت -5آبخيزداري                                 -3ایی                       غيرسازه -2                     ايسازه -1

 دارد؟ بقيه به نسبت بيشتري گسترش طبيعی مخاطره كدام (د

 خشكسالی -5                                      سونامی -3سيل                                   -2             لغزش زمين -1 

1 

5 

 .دهيد كوتاه پاسخ زیر سواالت به

 گيرد؟ صورت اقداماتی چه باید امنيت تامين و شهرها در اجتماعی هايآسيب با مقابله براي (الف

 چيست؟ نشينیحاشيه و نامناسب بيكاري، مسكن كم، درآمد پيامد (ب

 دارد؟ اوپك عضو كشورهاي ميان در را گاز و نفت لوله خطوط ترینطوالنی كشور كدام (ج

 نمود؟ توجه عواملی چه به باید نقل و حمل شيوه انتخاب در (د

 بنویسيد؟ را هاراه وخمپيچ انحراف دالیل (ه

 چيست؟ مجاور روستاهاي ساكنان توسط گاز، و نفت حمل، لوله خطوط دستكاري و مجاز غير حفاري پيامدهاي (و

 است؟ خشكسالی نوع چه خشكسالی نوع ترینمعمولی (ز

5/3  

4 
 .ديرا كامل كن ریجدول ز ییايشده است با توجه به مراحل كار در سامانه اطالعات جغراف ليسه بخش تشك هر سامانه از

 ب الف يورود
 

 

5/0  

6 

 (.كلمه اضافه است ك)ی دياستفاده كن ریپاسخ دادن به سواالت ز ياز كلمات داده شده برا

 انگلستان فرانسه ياحمل و نقل جاده یلیحمل و نقل ر یو نقل آب حمل
 

 جهان است. يهامتداول حمل و نقل در همه قاره يهاوهي( از شالف

 دارد. يادیز تيبا آن امن ییجا( جابهب

 كشور ساخته شده است. نیمجهز به موتور بخار در ا يهاويلوكوموت ني( نخستج

 تندرو در اروپا است. يكننده عمده قطارها ديتول ي( از كشورهاد

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  نهایی درس:سؤاالت امتحان 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مریم باقري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

55/0 .ديكن فینفوذ را تعر يآستانه 7  

55/0 مورد(. 3) د؟يسیبزرگ را بنو يدر شهرها ژهیبه و يمشكالت حمل و نقل شهر نیمهمتر 9  

8 

 .ديپاسخ ده ریبه سواالت ز یبا توجه به موضوع ساعت هماهنگ جهان

 ( هر قاچ چند درجه و چند ساعت است.الف

 مشهد( چرا؟ - هياست؟ )اروم رترید كیصبح باشد هنگام اذان صبح در كدام  4( اگر ساعت اذان صبح در تهران ساعت ب

 كرده است؟ دايانحراف پ ییاياز نقاط كره جغراف ی( چرا خطوط روز گردان در برخج

5/1  

55/0 د؟يكن فیلرزه را تعر نيزم 11  

55/0 د؟یجهان را نام ببر زيمناطق زلزله خ نیمهمتر 11  

12 

 .ديپاسخ ده ریلرزه به سواالت ز نيدر ارتباط با زم

 شود؟یاستفاده م یاسي( از چه مقی)بزرگ كندیلرزه آزاد م نيكه زم يمقدار انرژ يريگاندازه ي( براالف

 قرار دارد؟ زيكدام كمربند زلزله خ يبر رو رانی( اب

 شود؟یبار آزاد م نينخست يانباشته شده در سنگ ها برا ياست كه در آن انرژ نيدر عمق زم يا( نقطهج

55/0  

55/0 د؟يكن فی( را تعریرود )دب یآبده 13  

55/0 ست؟يچ ییااز حركت دامنه منظور 15  

55/0 مورد(3) د؟يسیموجودات زنده بنو يرا برا یخشكسال انباریز يامدهايپ 14  

55/0 شود؟یلرزه م نيوقوع زم يگسل ها نشانه يدر راستا ،نيكوچك زم يكاهش لرزش ها چگونه 16  

55/0 د؟يسیبنو رانیها را در ا البياز س یناش يخسارت ها یاصل لیدال 17  

19 

 :ديپاسخ ده ریبه سواالت ز یعيمخاطرات طب تیریارتباط با مد در

 نند؟يب یم بيآس يشهر يهااز ساختمان شيب ییروستا يبناها ،( چرا در زمان وقوع زلزلهالف

 رد؟یانجام پذ دیبا يانهيمطالعات در چه زم بداريوساز در سطح ش( قبل از ساختب

 مورد(. 2) د؟يسیرا بنو لياقدامات پس از توقف بارش و فروكش كردن س نیتري( ضرورج

1 

 1 مورد( 5) د؟يسیرا بنو یخشكسال تیریراهكارها در مد نیمهمتر 18

21 

 :ديپاسخ ده ریارتباط با سنجش از دور به سواالت ز در

 كنند؟يم يبردار ریو تصو چرخنديم نيبه دور كره زم كباری)لندست( هرچند ساعت  ینيمنابع زم يها( ماهوارهالف

ازش پرد ها و با استفاده از سنجنده ميمستقريمشاهده غ قیاز طر نيسطح زم يهادهیاطالعات از پد يآور( دانش و فن جمعب

 شود؟یم دهيشده چه نام افتیاطالعات در

 مورد(2. )دیرا نام ببر شوندیو ثبت م افتیها دركه توسط ماهواره ینامرئ يهافي( طج

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمالت درست و نادرست را با )ص( و )غ( مشخص كنيد.

  غ ص       انهدام كشاورزي در زمان اصالحات ارضی در ایران حمایت دولت از كشاورزان است .الف(از عوامل ضعف و 

 غ ص    ب( یكی از اركان مهم پایداري شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محيط زیست است .

 غ ص                    .  ج( بيشترین ميزان خطوط قطار تندرو مربوط به كشور ایالت متحده آمریكا است

 غ ص                      د( كار شبكه زهكشی تخليه آب حاصل از بارش در رودخانه هاست. 

هـ( تعمير و بازسازي منطقه به ویژه در صورت تخریب تاسيسات زیربناي مثل خطوط آب و برق از اقدامات حين وقوع زمين 

 غ ص                           لغزش است . 

 غ ص                    و( در شيوه حمل و نقل هوایی تعداد تصادفات و تلفات بيشتر از سایر شيوه هاست.

5/1  

2 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
 الف( كدام یك از گزینه هاي زیر درباره مقر درست است . 

 (مكانی اصلی و دقيق یك سكونتگاه و محل استقرار آن روي كره زمين 1
  ( مكانی است كه مردم بر اساس نياز آن براي براي زندگی انتخاب كرده اند .2
 ( وضعيت یك سكونتگاه نسبت به پدیده هاي پيرامون خود است 3
   كنند.( بخشی از هسته اوليه شهر یا روستا است كه مردم در آن زندگی می 5

 ب(نابرابري فضایی ناشی از كدام مورد است ؟ 
 (كمبود فضاي شهري یا روستایی   2(توجه به بُعد مكانی آمایش سرزمين 1
 (نظام اقتصادي ليبرال    5(نظام اقتصادي سرمایه داري 3

 ج(امروزه به چه منظور از سامانه اطالعات جغرافيایی استفاده می شود . 
 ه و تحليل اطالعات مكانی و جغرافيایی (مدیریت و تجزی1
 (اجراي طرح هاي آمایش سرزمين و اطالحات ارضی 2
 GIS (دستيابی به داده هاي مكانی ، توصيفی و اطالعات 3
 (بهره وري بيشتر از محيط هاي جغرافيایی 5

 د(مزیت حمل و نقل هوایی چيست ؟
 راه نيازي ندارد ( به احداث  2(احداث فرودگاه مقرون به صرفه است 1
  (با وجود ایمنی كم سفرهاي زیادي با آن انجام می شود. 5(براي ورود به مكان ها نياز به كسب اجازه ندارد3

 هـ( در كشور ما مدیریت حمل و نقل ریلی و آبی بر عهده ........................ است. 
 (استانداري      5ابري(وزارت راه و تر  3(وزرات راه و شهرسازي   2(شهرداري 1

 و( پوسته بستر كدام اقيانوس در حال باز شدن و گسترش است . 
 منجمدجنوبی(اقيانوس             5( اقيانوس هند     3(كمربند اطراف اقيانوس آرام     2(اقيانوس اطلس 1

 بيعی است؟ ز(تغيير تركيبات شيميایی آب هاي زیر زمينی نشانه اي از وقوع كدام مخاطره ط
 (هاریكن         5(زلزله             3(زمين لغزش   2(آتشفشان1

55/1  

3 

 جاهالی خالی را با كلمات مناسب پر كنيد . »

 الف(مهمترین مالک تشخيص شهر و روستا .............................. است. 

 ب( ............................. یعنی بيشترین مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند. 

 ج( می توان گفت ......................... تنظيم رابطه انسان فضاي جغرافيایی و فعاليت است . 

 ........................ است. د( مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ..

 هـ( اختراع ......................... تحول بزرگی در حمل و نقل آبی و ریلی بوجود آورد. 

 و( ......................... تنها بندر اقيانوسی ایران است كه نقش مهمی در تجارت ایران با آسياي ميانه دارد.

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

5 
 «به سواالت زیر پاسخ دهيد. » 

 دو بخش اصلی هر شبكه را بنویسيد.
5/0  

5/0 منظور از حمل و نقل چند وجهی چيست ؟  4  

5/0 جاده ابرایشم كدام یك از نقاط جهان را به هم متصل می كرد ؟ 6  

7 

 با توجه به نمودار داده شده ، كامل كنيد. 

 

 

 

 

 

 

5/0  

9 

 خيزي رود چه ارتباطی دارد؟ تصویر داده شده از نظر شكل كدام حوضه آبخيز می باشد و با ميزان سيل 

 

55/0  

55/0 مراحل اصلی مدیریت مخاطرات طبيعی را نام ببرید.  8  

11 

 در مورد حومه هاي شهري به سؤاالت زیر پاسخ دهيد. 

 ب( چه عواملی در شكل گيري حومه ها نقش داشته است .           الف(حومه را تعریف كنيد. 

 ج(حومه ها از چه نظر به شهرها وابسته هستند؟ 

5/1  

11 

 هر یك از عبارات زیر مربوط به كدام نهاد است ؟ 

 (    الف( ایجاد شبكه آب آشاميدنی )

 (    ب( طرح هادي روستایی )

 (    ج( توسعه راه هاي روستایی )

55/0  

55/0 مراحل كار در سامانه اطالعات جغرافيایی را نام ببرید.  12  

13 

 به سواالت زیر در مورد امنيت شهري و آسيب هاي اجتماعی پاسخ دهيد. 

 الف( عوامل فقر شهري را نام ببرید. 

 ب( منظور از وندالسيم شهري چيست ؟ 

5/1  

15 
كيلومتر است شاخص انحراف این دو  2كيلومتر و طول مسير مستقيم بين دو مكان  5طول مسير قابل احداث بين دو مكان 

 مكان را محاسبه كنيد. )با ذكر راه حل( 
5/0  

 1 نقش سرعت و زمان در حمل و نقل كاال و مسافر را بنویسيد.  14

 1 قاچ ساعتی تقسيم شده است .  25چگونه كره زمين به  16

 1 نقش انسان در ميزان خسارات ناشی از مخاطرات طبيعی چيست ؟  17

 1 مدیریت پيش از وقوع سيل را به روش سازه اي توضيح دهيد.  19

 1 از چه طریق تصاویر ماهواره اي هنگام زلزله ما را یاري می كنند.  18

21 
 به سواالت زیر پاسخ دهيد.   

 ب( واحد اندازه گيري دبی رود كدام است ؟                       الف(آبدهی رود چيست ؟ 
55/0  

 1 حمل و نقل جاده اي چه محدودیت ها و مشكالتی دارد ؟ )به دو مورد اشاره كنيد.(  21
 

 مهمترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها در ایران 

 ................................. قرار گرفتن در تقاطع راه ها  ................................. دسترسی به آب
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب روشندل  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد : 

 ، فعاليت اقتصادي است .مالک تفاوت شهر و روستا نیمهم ترالف ( 

 وزارت راه و شهرسازي است . بر عهدهي، حمل و نقل شهر تیریمدب ( 

 . را به دنبال دارد ليوقوع سی در مسير رودخانه ساختمان ينخاله ها ای يشهر يزباله ها ختنیرج ( 

 . ننديب یم بيآس روستایی ياز ساختمان ها شيب شهري يزلزله، بناها در زمان وقوع د (

1 

2 

  عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد :

 . شود یاستفاده م حمل و نقل .............به مقصد برسند، از  عیسر دیكه بای حمل مواد فاسد شدن يبراالف (  

 . نقل است مختلف حمل و وهيچند ش ایاز دو  یبيچندمنظوره، ترك ای ................................... حمل ونقلب ( 

 . شود یلرزه گفته م نيزم .............................كانون زلزله قرار دارد،  يكه رو نياز سطح زم يا هيبه ناحج ( 

 . است .................................در كشور ما  كشاورزي بخشكننده  دیعامل تهد نیمهم تر د (

1 

3 

  گزینه درست را انتخاب كنيد :
 الف ( كدام گزینه با بقيه متفاوت است ؟

 حسگر اطالع آتش سوزي - 2         آب نما ها                                               - 1
 جدول بندي و كف پوش پياده روها - 5                  نورپردازي و روشنایی معابر            - 3

 است . ............................................................... يتر به معنا شيتعداد نقاط ب سیماتر كی درب ( 
 شتريب یزمان ريتاخ -2                              مطلوب تر یدسترس تيقابل - 1
 3و  2 نهیگز - 5                                             و امد تراكم رفت - 3

 نيست ؟ لغزش ها نيزم جادیعوامل اج ( كدام گزینه از 
 رودخانه ها يرربُیز - 5           وجود پوشش گياهی     - 3               نيبارش سنگ - 2               لرزه نيزم -1

 مدیریت بعد از وقوع سيل به حساب نمی آید ؟د ( كدام مورد از اقدامات 
 مكان یابی براي اسكان موقت  - 2           مرمت فوري راه هاي ارتباطی                  - 1
 توزیع امكانات و تجهيزات مورد نياز مصدومان - 5              ایجاد كانال هاي انحرافی                     - 3

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد :  
 ؟ نقش را داشته اند نیتر شيب ت،ياستقرار و سكونت جمع يمكان برایك در انتخاب الف ( كدام عوامل 

 ب ( پيامد مكانيزه كردن ) ماشينی كردن ( كشاورزي در برنامه انقالب سبز چيست ؟ 
 ؟ ساخته شدند كدام كشوربه موتور بخار در  مجهز يوهايلوكوموت نيقرن نوزدهم، نخست لیدر اواپ ( 
ر، چه پيامد هایی ساكنان روستاها و مزارع مجاوتوسط  مجاز ريغ يها يحفارو  حمل نفت و گازي لوله هاخطوط  يدستكارت ( 

 دارد  ؟
 در برخی از نقاط كره زمين چيست ؟ زمان یالملل نيخط بث ( علت انحراف 

 چه نام دارد ؟ ،يا دامنه حركات نیو خسارت بارتر نیمهم ترج ( 

 

25/0  

25/0  

25/0  

5/0  

 

5/0  

25/0  

55/0 مورد كافی است ( 3چرا اصالحات ارضی در ایران موفقيت آميز نبوده است ؟ ) ذكر  4  

6 
 با توجه به مراحل كار در سامانه اطالعات جغرافيایی، هر یك از موارد زیر، در كدام مرحله انجام می شود ؟ 

 الف ( نمایش اطالعات به صورت گزارش، نقشه و نمودار     
 ب ( كدبندي و ذخيره اطالعات در محيط نرم افزار

5/0  

7 
 مشخص كنيد هر یك از موارد زیر از معایب یا مزایاي كدام شيوه حمل و نقل است ؟ 

 الف ( انتقال حجم عظيمی از مایعات به طور شبانه روزي 
 ها  وهيش ریمسافر نسبت به سا يكمتر تعدادیی جابه جا تيقابلب ( 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب روشندل  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 .  دینام ببررا چهار مورد .  رديمورد توجه قرار گ دیبا یحمل و نقل چه عوامل يزیو برنامه ر تیریدر مد 9

8 

 در هر یك از جمالت زیر، كلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب كنيد . 

 . زودتر است ( هياروم -مشهد  اذان صبح در شهر ) ،از غرب به شرق نيتوجه به حركت زم الف ( با

 . دارد یخارج أآتشفشان ( منش -طوفان  ) یعيمخاطرات طب أا توجه به منشب ( ب

 غير سازه اي( است. -درمدیریت پيش از وقوع سيل،جزو روشهاي)سازه اي پ ( اجراي روشهاي آبخيزداري 

 . شده اند هيته نامرئی ( –ی مرئ)  فياغلب در ط ،افزار گوگل ارث نرم قرار داده شده در ریتصاوت ( 

1 

11 

 درجه شرقی است . مطلوبست :  14و  74به ترتيب  Nو  Mطول جغرافيایی شهر 

 شهر را محاسبه كنيد ؟الف ( اختالف ساعت بين دو 

 ساعت چند است ؟ Mباشد، در شهر  15ب ( در صورتی كه در لندن ساعت 

1 

11 

 با توجه به مخاطرات طبيعی زمين لرزه به سواالت زیر پاسخ دهيد :   

 الف ( پوسته و بخش باالیی گوشته را چه می نامند ؟

 ب ( شدید ترین تنش زمين لرزه در كدام قسمت آن رخ می دهد ؟

 پ ( در كدام كمربند زمين لرزه جهان، صفحات پوسته كره زمين حالت واگرایی دارند ؟

55/0  

12 

 الف ( تصویر مقابل بيانگر كدام پدیده است ؟ 

 ب ( با توجه به شكل، در كدام دوره سال، كشاورزان اقدام به كشت محصوالت كشاورزي روي این پدیده می كنند ؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5/0  

 1 ی ( را فقط نام ببرید .و انسان یعيطب)  ليدر وقوع س موثرعوامل  13

15 

عبارات و كلمات مجموعه ) ب ( مرتبط هستند آن ها را دو به دو یافته و در پاسخ نامه عبارات و كلمات مجموعه ) الف ( با 

 بنویسيد . ) در مجموعه ب دو كلمه اضافی است (

 اتوبوس تند رو  -بزرگی  –كشتی هاي كروز  –زاغه نشينی  –مجموعه الف : مادر شهر 

 مركالی -ریشتر  - BRT –مگاسيتی  –اسكان غير رسمی  -ابر شهر  –مجموعه ب : كشتی هاي تفریحی 

25/1  

14 

 نوع حركات دامنه اي را كنار هر تصویر بنویسيد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب روشندل  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5/0 دو مورد از پيامد هاي زیان بار خشكسالی را براي موجودات زنده بنویسيد .  16  

17 

ر اساس ب بيها را به ترت است؟ آن تر شيب كیكدام  يزيخ ليباشد، استعداد س سان كی ریز زيآبخ ۀاگر مساحت سه حوض

  . ديكن نيمعبا شماره  حروف نوشته شده،

 

 

 

 

 

 

55/0  

19 

 هر عبارت با كدام مرحله مدیریت وقوع زمين لرزه ارتباط دارد ؟

 . مياز پله و آسانسور استفاده نكنالف ( 

 . ميكن ییرا در خانه، مدرسه، محل كار و ...شناسا يرينقاط امن پناه گب ( 

 . زندیدر پس لرزه ها فرو بر مخروبه مهين يممكن است ساختمان ها م؛يمواظب پس لرزه ها باشج ( 

55/0  

55/0  را نام ببرید . یخشك سال تیریدر مد، راهكارها نیمهم ترسه مورد از  18  

21 

 در ارتباط با مدیریت مخاطرات طبيعی به سواالت زیر پاسخ دهيد : 

ی هاي وقوع كدام مخاطره طبيع از نشانه نيزم پوسته يها هیدر اثر فشار بر ال ینيرزمیسطح آب زرفتن  نیيپا ایباال الف ( 

 ؟است

 ؟ بوده است شیما همواره رو به افزا كشور در ها البياز س یناش يخسارت ها ر،اخيدرچند دهه ب ( چرا 

55/0  

21 

 یی، به سواالت زیر پاسخ دهيد . ايكاربرد سنجش از دور در مطالعات جغرافبا توجه به 

 مورد ( 3؟ ) ذكر  كاربرد دارندیی ها نهيزمچه دارند، در  یبرم نيكه ماهواره ها از سطح زم يریتصاوالف ( 

 شود ؟ یداده م شی،چگونه ثبت و نما ستندين تقابل روئ كه با چشم ییها دهیپدب ( 

1 

22 

 هر یك از تعاریف ) ستون اول ( به كدام یك از مفاهيم )ستون دوم ( اشاره دارد ؟ ) یك مورد اضافی است ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسین نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد .     
 الف(  منظور از موقعيت، مكان اصلی و دقيق یك سكونتگاه و محل استقرار آن روي زمين است . 

 كيلومتر در ساعت سرعت داشته باشند قطار پر سرعت می گویند .  161ب(   معموالً  به قطار هایی كه بيش از 
 حی بر مدیریت سامانه هاي حمل و نقل تاثير می گذارند .  ج(  ویژگيهاي طبيعی نوا

 د( به طور كلی زمين لرزه ها غير قابل پيش بينی هستند اما انسان تالش می كند بتواند آن را پيش بينی كند .  

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد . 
 ميليون نفر جمعيت داشتند.  9دو شهر لندن و .....................  بيشتر از  1841الف( در سال 

 ب(  گسترش استفاده از ماشين آالت و فناوري در كشاورزي .................... ناميده می شود . 

 د و به روند آن كمك می كندبه ........................... می انجام  GISج(  پردازش و تحليل اطالعات با  

 د(  یكی از گام هاي مهم در زمينۀ فرهنگ ................. تقویت فرهنگ بيمه است . 

اند وه( در اثر فشار  بر الیه هاي پوستۀ زمين  اگر سطح آب زیرزمينی باال یا پایين برود یا ...................... آنها تغيير یابد می ت
 حتمالی زلزله باشند . نشانه هایی از وقوع ا

25/1 

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد :  

الف(  كدام گزینه به برنامه ریزان كمك می كند كه محدودیت ها  را بشناسند  و به گونه اي برنامه ریزي كنند كه از فضا هاي 

 شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود .

 ( بررسی سرا نه 5( مطالعه كاربري زمين              3( زیبا سازي شهر          2      ( آمایش سرزمين      1

 می باشد ؟  GISب(   رقومی سازي اطالعات جزء كدام بخش 

 ( مدل سازي 5                        ( پردازش        3( خروجی                      2         ( ورودي                1

 ج(  با توجه به شكل مقابل : 

 چقدر است ؟  B  و Aشاخص انحراف بين دو مكان 

1 )111                          2 )124        

3 )141                          5 )174 

 د(  هدف از احداث سدهاي تنظيمی چيست ؟

 ( هدایت و اصالح شيب آبراهه ها  2        ( ذخيره كردن آب 1

 ( مهار سيالب ها  5            ( توليد انرژي   3

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد .  

 الف(  منظور از عملكرد در سلسله مراتب سكونتگاه ها چيست ؟ 

 ب(   آمایش سرزمين تنظيم رابطۀ انسان با كدام عوامل است ؟

 ج(  طرح هادي روستایی  با چه هدفی و توسط كدام نهاد تهيه و اجرا شده است ؟ 

 ( چيست ؟     RO -  ROد(  یكی از كاربردهاي مهم كشتی هاي  رو ـ رو )

 ه(  آموزش  ساكنان مناطق نزدیك ریل هاي قطار و خودداري از  توقف روي ریل ها به چه منظوري می باشد ؟ 

 و هوایی كدام عامل نقش مهمی در وقوع سيل دارد ؟  و(  از  بين عناصر آب

 ز(   براي پيشگيري از خطرات آتی زمين لغزش چه اقدامی الزم است ؟  

 كند؟ می مشخص كاربررا مكانی موقعيت هوشمند،گيرنده ها هاي گوشی برروي گزینه كدام شدن فعال ح( با

4 

4 

 در ارتباط با مالک ها و تفاوتهاي شهر و روستا به سؤاالت زیر  پاسخ دهيد : 

 الف(  متداول ترین مالک تشخيص شهر و روستا كدام است ؟ 

 ب(   تفاوت در آداب ورسوم و شيوۀ زندگی مربوط به كداميك از مالكهاي تشخيص شهر و روستا است ؟ 

5/0 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسين نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 از كلمات داده شده براي پاسخ دادن به سؤاالت زیر استفاده كنيد  . ) یك كلمه اضافی است (

 زیست محيطی  -اقتصادي    -اجتماعی  -سياسی  

 الف(  نقش حمل و نقل  در این عامل اهميت بسزایی در ارتباط مردم و تبادل فرهنگی بين نواحی مختلف دارد . 

 ب( در این عامل گردشگري به عنوان یك فعاليت مهم در كشورها به زیر ساخت هاي حمل و نقل نياز دارد . 

                                                                                                                                                                                                                     ج(  داشتن وسایل و شبكه هاي  پيشرفتۀ حمل و نقل در این عامل جزء قدرت ملی یك كشور محسوب می شود.                                 

55/0 

7 

 در ارتباط با دسترسی مسير ها و  شبكه ها به سؤاالت پاسخ دهيد : 

 قرار گرفتن تعداد زیادي نقاط بر سر راه دو مكان به چه معنایی است ؟الف(  

ب(  نقاطی كه در یك شبكه ، دسترسی مطلوبی دارند،  عالوه بر برنامه ریزي حمل و نقل در چه نوع مطالعاتی مورد توجه قرار 

 می گيرند ؟   

 ؟   «ُبعد كيفی» مسافر و بار در جهان  مربوط است  یا تقاضاي حمل و نقل  «بُعد كّمی»به « كاهش زمان و هزینه ها»ج( عبارت 

1 

 55/0 هایی گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی را بنویسيد  ؟        مزیت 9

8 

 در ارتباط با اندازه گيري هاي زمين لرزه ها به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد :     

 الف(  منظور از بزرگی زلزله چيست ؟ 

 براي اندازه گيري بزرگی زلزله از چه مقياسی استفاده می شود ؟  ب( 

 ج(  كارشناسان بزرگی زمين لرزه را چگونه اندازه گيري می كنند ؟ 

55/0 

11 

 با توجه به شكل مقابل و موضوع ساعت هماهنگ جهانی 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد :                  

 الف( دو  نقطۀ     الف  و ب   یك ساعت اختالف زمانی دارند    

  اختالف طول جغرافيایی آنها چقدر است ؟
 

 مشخص شده است 1ب( اختالف ساعت كشور ایران كه با شماره 

 با زمان گرینویچ چقدر  است  ؟  
 

 آسيا ازآمریكا به اگر بخواهيم  روزگردان ، عبورازخط ج(   هنگام

 كم؟ یا شود می اضافه تقویم روزبه یك برویم  

 

 بعد از ظهر باشد  6درجۀ شرقی ساعت  81د( در صورتی كه در نقطۀ الف با طول جغرافيایی  

                      درجۀ شرقی ساعت چند است ؟ ) انجام محاسبات الزامی است (                                                                         14در نقطۀ ج   با طول جغرافيایی 

5/1 

11 
 الف( مثال زیر گویاي كداميك از عوامل مؤثر در وقوع سيل می باشد؟              

 ب( دالیل ایجاد سيل ناشی از این عامل  را بنویسيد؟  
 «از بين بردن پوشش گياهی ؛  بوته كنی یا چراي بی رویۀ دام ها در حوضۀ آبخيز » 

55/0 

12 

 كدام ویژگی هاي  حوضۀ رود می باشد؟تعاریف و توضيحات زیر  مربوط به 
 الف(  كار این شبكه جمع آوري و تخليۀ آب حاصل از بارش در سطح زمين است ؛ 

ب(  در كداميك از شكل هاي  حوضۀ آبخيز مدت زمان طوالنی تري  سپري می شود تا آب جاري  مسافت سرچشمه تا خروجی 
 را طی كند  ؛

5/0 

13 

             عبارت صحيح را از داخل پرانتز انتخاب نمایيد .                                                                                 
 بارش ( بيشتر شود ، سيل رُخ می دهد .  -الف(  چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساالنۀ ) آبدهی 

 آب و هوایی ( می باشد . -لی  ، خشكسالی ) زراعتی  ب(   معمول ترین نوع خشكسا
 مركز سطحی زمين لرزه  ( روي می دهد .  –ج(  شدیدترین تنش زمين لرزه در ) نقطۀ كانونی زمين لرزه  

 همگرا ( نسبت به سایر گسل ها بيشتر است .  –د(   ميزان تخریب و خسارت هاي ناشی از نزدیك شدن گسل هاي ) واگرا 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسين نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

15 

 كشف ارتباط : با توجه به  بحث حركات دامنه اي   هر یك از عبارات  سمت راست را به عناوین سمت چپ مربوط نمایيد.

 زیربُري رودخانه ها-1  الف(  مهمترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي هستند

 جریان گِلی-2   ب(   فراوان ترین نوع لغزش هاي دامنه اي هستند 

 زمين لغزش   -3                                                                                                   

5/0 

 1 علت اینكه خطرات خشكسالی از خشكی هوا بيشتر است چيست  ؟     14

 55/0                 روش غير سازه اي در مدیریت سيل را بنویسيد ؟مزایاي  16

17 

 در ارتباط با مدیریت  زمين لرزه به سؤاالت زیر پاسخ دهيد :                                              

 الف(  آنچه در اغلب زلزله ها سبب خسارت می شود و تلفات انسانی را بيشتر می كند چيست ؟ 

 ب(   چرا پس از وقوع زمين لرزه باید مواظب پس لرزه ها باشيم ؟ 

1 

19 

                                قبل از ساخت و ساز در سطوح شيب دار :                                                                                          

 الف(  انجام چه نوع مطالعاتی الزم است ؟ 

 ب(   در زمينۀ ایمن سازي این سطوح چه كارهایی باید انجام پذیرد ؟ 

1 

 25/0 تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در چه طيفی تهيه شده اند ؟ 18

21 

 در ارتباط با ماهواره ها ي سنجش از دور به سؤاالت  زیر پاسخ دهيد:         

 الف(   نام دیگر ماهواره هاي منابع زمينی چيست ؟

 ب(   مدت زمان  یك بار چرخش آنها به دور كرۀ زمين  تقریبا چقدر طول می كشد؟ 

 ج(   این ماهواره ها چگونه از زمين تصویربرداري می كنند ؟  

55/0 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فخرالسادات مهدیون  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 به سواالت زیر با انتخاب صحيح، غلط پاسخ دهيد. 

  غلط    الف( در انتخاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيت عوامل طبيعی بيشترین نقش را دارد؟         صحيح 

  غلط    صحيح          ب( متداولترین مالک تشخيص شهر و روستا فعاليت اقتصادي است.                                  

 پ( مهمترین عوامل تغيير در كاهش روستا نشينی و افزایش شهرنشينی مهاجرت روستائيان به شهرها است. 

  غلط    صحيح                                                                                                                                                

55/0  

55/0 چرا اصالحات ارضی در ایران موجب مهاجرت روستائيان به شهرها شد؟  2  

3 

 از بين كلمات داده شده پاسخ مناسب هر سوال را انتخاب و در جاهاي خالی بنویسيد. 

 شهر پایدار( –كاربري اراضی  –فرهنگ بومی، ملی  –فقر شهري  –)اشتغال رسمی 

 شود. الف( درآمد كم، بيكاري، مسكن نامناسب، حاشيه شينی، منجر به ......................................... می

 ب( هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهري ...................................... است. 

 پ( در مبلمان شهري باید ............................................. تقویت شود. 

55/0  

55/0 سه ركن مهم در تحقق روستاي پایدار را ذكر نمائيد.  5  

5/0 گيرد؟ در مرحله پردازش اطالعات چه كاري صورت می GISدر سامانه اطالعات جغرافيایی  4  

55/0 در نيم قرن اخير چه عواملی موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است؟  6  

7 

 هاي حمل و نقل به سواالت زیر پاسخ دهيد. در مورد شيوه

 ترین شبكه ریلی در جهان متعلق به كدام كشور است؟ ترین و طوالنیالف( گسترده

 ها آسانتر شود؟ ب( تحول در كدام نوع كشتی سبب شد جابجایی و مدیریت و انبارداري محموله

 تواند داشته باشد؟ ي میپ( كدام بندر اقيانوسی كشور، نقش مهمی در تجارت با آسياي ميانه

55/0  

9 
كيلومتر  41اند، مسير مستقيم و كوتاه كه در ناحيه كوهستانی واقع شده Aو  Bي شهري در احداث مسير راهی بين دو نقطه

 باشد. شاخص انحراف را با فرمول رسم نماید. كيلومتر می 74است در حاليكه مسير قابل احداث 
1 

8 
ریعتر( هاي )بهتر و سمكان چه ارتباطی بين ماتریس )الف( جمع مسيرها و ماتریس )ب(، جمع تعداد نقاط با امكان دسترسی به

 وجود دارد؟ 
55/0  

 1 حمل و نقل چند وجهی چيست و چه مزیتی دارد؟  11

25/0 ترین راهكار براي بهبود حمل و نقل شهري چيست؟ مهم 11  

12 

 به سواالت مربوط به ساعت و تاریخ پاسخ مناسب دهيد.

درجه غربی  74دهد، در شهر )الف( كه در طول جغرافيایی میصبح را نشان  11الف( زمانيكه، نصف النهار گرینویچ ساعت 

 است، ساعت چند است؟ 

ب( در حركت شهر )الف( كه در غرب نصف النهار گرینویچ است به سمت شهر )ب( كه در شرق نصف النهار گرینویچ است 

 كند.تاریخ چه تغيير می

55/0  

 

5/0  

55/0 چيست؟  GPSترین كاربرد دستگاههاي گيرنده مهم 13  

 1 هاي فعال دور بود؟ چرا در مكان گزینی براي ساخت و سازها باید از كانون گسل 15

25/0 هاي باالي ایران چيست؟ ترین علت زلزله خيزي سرزمينمهم 14  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فخرالسادات مهدیون  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

16 

 زهكشی و شكل حوضه آبخيز یك مكان با سيل خيزي آن وجود دارد؟  با توجه به شكل داده شده چه ارتباطی بين شبكه

 

 

 

 

 

 

1 

 1 شود؟  ها میهاي انسانی چگونه باعث بروز زمين لغزش در دامنهفعاليت 17

25/0 افتد؟ اي تحت تاثير كداميك از عوامل موثر ایجاد زمين لغزش اتفاق میترین نوع لغزش دامنهفراوان 19  

 1 چه تفاوتی بين خشكسالی آب و هوایی و خشكسالی زراعی وجود دارد؟  18

55/0 هایی براي وقوع زلزله مطرح شده است برشمارید. چه نشانه 21  

 1 ها چيست؟ ترین علت افزایش خسارت سيلمهم 21

 1 توان از وقوع سيل پيشگيري نمود؟ اي چگونه میهاي سازهدر روش 22

55/0 در مدیریت مخاطرات اقدامات بعد از وقوع زمين لغزش چيست؟  23  

25 

 اي بين ميزان بارش و دما در ماههاي متفاوت سال بيان نماید؟ در نمودار ميانگين دما و بارش ایستگاه مرودشت، چه رابطه

 

 

 

 

 

 

 

1 

 1 از كاربردهاي سنجش از دور در مطالعات مخاطرات دو مورد را ذكر فرمائيد.  24
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 توحید عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارات درست و نادرست را مشخص و جمالت نادرست را اصالح كنيد.

 (24/1بيشترین نقش را داشته اند. )انسان ها در انتخاب یك مكان مناسب براي استقرار سكونتگاه   -1

 (24/1دامنه نفوذ به حداقل جمعيتی كه تقاضاي كاال، خدمات یا عملكردي از سكونتگاه دارند می پردازد. )  -2

 (24/1طراحی خط بساوایی از موارد لحاظ شده در مبلمان شهري می باشد. )  -3

 (24/1جابجایی زمين در امتداد گسل هاي پنهان رخ می دهد. )  -5

 (24/1هر عامل محيطی كه حيات موجودات زنده را تهدید می كند، بحران ناميده می شود. )  -4

 (24/1در مدیریت پيش از وقوع سيل استفاده از روش هاي سازه اي بر روش هاي غير سازه اي اولویت دارد. )  -6

5/1  

2 

 جاهاي خالی را با جمالت و كلمات مناسب تكميل كنيد.

 (4/1مطالعه و شناخت یك سكونتگاه روستایی و شهري ............................ و ............................ آن است. ) سرآغاز  -1

 (4/1در زمين لرزه جابجایی زمين بر اساس ....................... و ................................ اندازه گيري می شود. )  -2

و نجات و لوازم اضطراري، متناسب با ................................................... در مناطق مختلف توزیع می شود. مراكز امداد   -3

(24/1) 

 (24/1از ساختن سكونتگاه ها در اطراف مناطقی كه ................................... دارند بایستی جلوگيري شود. )  -5

 (24/1تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ............................... است. )مهم ترین عامل   -4

استفاده از .................................. در مطالعه و پيش بينی مخاطرات طبيعی به طور روز افزون در حال گسترش است.   -6

(24/1) 

2 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
شهري كدام یك جزو )تجهيزات و تسهيالت شهري( و كدام یك )خدمات عمومی( محسوب می شود؟  در برنامه ریزي  -1
(4/1) 

  شبكه هاي آب و فاضالب                                               -ب ( آتش نشانی           پارک ها                                   -الف ( معابر و پل 
 معابر و پل –مساجد                                           د ( مراكز درمانی   -ج ( فروشگاه 

تحليل فضایی و مدل سازي اطالعات با توجه به اهداف، مربوط به كدام بخش از سامانه اطالعات جغرافيایی می باشد؟   -2
(4/1) 

 ج ( بخش پردازش                  د ( تمام موارد               الف ( بخش ورودي                  ب ( بخش خروجی  
 (4/1كدام گزینه معرف مفهوم ليتوسفر است؟ )  -3

 ج                                   الف ( پوسته                                                                             ب ( سنگ كره و بخش پایين گوشته        
 ( بخش پایينی گوشته و هسته                                           د ( پوسته و بخش باالیی گوشته

5/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد. 
 (4/1الف ( متروپل را تعریف كنيد. )

 (74/1ب ( اركان شهر پایدار را نام ببرید. )
 (4/1از محدودیت هاي حمل و نقل آبی را نام ببرید؟ )پ ( یك مورد از محاسن و یك مورد 

 (4/1ت ( شبكه چيست؟ )
 (4/1ث ( دو مورد از مزایاي حمل و نقل چند وجهی را نام ببرید. )

 (74/1ج ( سه مورد از مهمترین مناطق زلزله خيز جهان را نام ببرید. )
 (4/1چ ( كانون زمين لرزه را تعریف كنيد. )

 (4/1ا نام ببرید. )ح ( انواع خشكسالی ر
 (74/1خ ( سه مورد از كاربردهاي تصاویر ماهواره اي )سنجش از دور( را بنویسيد. )

 (24/1د ( مسئوليت مدیریت بحران بر عهده كدام سازمان می باشد؟ )

5/5  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 توحيد عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

 جغرافياي حمل و نقل چيست ؟ 
1 

 1 حمل و نقل پایدار را توضيح دهيد. 6

 1 دو مورد از مهم ترین مشكالت حمل و نقل شهري را نام ببرید. 7

9 
باشد، موقع اذان صبح در كدام یك از شهرهاي زاهدان و اهواز زودتر است و در كدام یك  4:31اگر اذان صبح در تهران 

 دیرتر؟ چرا
1 

 1 مورد از پيامدهاي خشك سالی براي موجودات زنده را بنویسيد.دو  8

 1 چهار مورد از عوامل موثر در وقوع سيل را نام ببرید. 11

 1 دو مورد از اقداماتی كه به منظور مدیریت بعد از وقوع سيل ضروري می باشد را عنوان كنيد. 11

5/1 بنویسيد.سه مورد از مهمترین راهكارهاي مدیریت خشكسالی  12  

13 

 سواالت وصل كردنی

 شماره مناسب از سمت چپ را براي عبارات سمت راست انتخاب كنيد. )یك مورد اضافی می باشد(

 یك ساعت  -1الف ( ساعت گرینویچ                                                         

 GMT  -2      ب ( اختالف طول جغرافيایی بين دو قاچ                         

 UTC   -3                                            پ ( اختالف ساعت بين دو قاچ

 GPS  -5                                                 ت ( ساعت هماهنگ جهانی

                                                                                         4-  14 

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 غالمیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.
 دامنه نفوذ یعنی بيشترین مسافتی كه مردم یك منطقه براي دریافت خدمات ملی طی می كنند. –الف 
 معموال بلند ترین مسير بين دو نقطه یك خط مستقيم است. –ب 
 كشتی هاي كروز مناسب حمل بار می باشند. –ج 
 كيلومتر در شهر ها است . 4دوچرخه وسيله اي مناسب براي سفرهایی تا  –د 
 ترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي زمين لغزش است .مهم  -م

 مهمترین علت افزایش خسارت سيل ناشی از فعاليتهاي نابخردانه انسانی است. –ن 

5/1  

2 

 جمالت زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد.
 در انتخاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيت ............. بيشترین نقش را دارد. –الف 
 یكی از گام هاي مهم در زمينه فرهنگ ایمنی تقویت .................. است . –ب 
 شدیدترین تنش زمين لرزه در نقطه ...................... آن روي می دهد . –ج 
 یك دوره كم آبی كه طی آن یك منطقه با كمبود غير منتظره بارش و ذخيره ي آبی مواجه می شود ............... می باشد . –د 
 گسترش حمل و نقل .......................... مهمترین راهكار بهبود حمل و نقل شهري است. –م 
 ی دهد وبه وضعيتی خطرناک وناپایدار براي فرد یاجامعه می انجامد.پيشامدي است كه بصورت ناگهانی وگاهی شدید رخ م.......  -ن 

5/1  

 1 در ایران به چه شهر هایی كالن شهر گفته می شود ؟ 3

 1 چهار مورد از مهم ترین راهكارها براي سامان بخشيدن به مشاغل غير رسمی در شهر هاي بزرگ را بنویسيد؟ 5

5/0 اهميت مطالعه كاربردي زمين چيست؟ 4  

5/0 دو مولفه ي اصلی داده ها و اطالعات را نام ببرید؟  6  

 1 مهم ترین مسير هاي پيشنهادي براي عبور جاده از رشته كوه را بنویسيد؟ 7

9 

 در رابطه با حمل و نقل ریلی به سئواالت زیر پاسخ دهيد.

 تنها مسير برقی كشور در كجا قرار دارد؟ -الف

 سریع السير و طوالنی ترین خط قطار مر بوط به كدام كشور است ؟ –ب  

 گسترده ترین و طوالنی ترین شبكه ریلی جهان در كدام كشور است؟ –چ 

 كدام قاره بيشترین سفر را از طریق خط آهن دارد؟ –د 

1 

 1 هر شبكه از چند بخش اصلی تشكيل شده است؟ 8

 1 ساعتی را بنویسيد؟ارتباط محيط زمين  با قاچ هاي  11

 1 را بنویسيد؟  appsدو مورد از كاربردهاي نرم افزار  11

 1 دو مقياس اندازه گيري زمين لرزه را نام برده و به اختصار توضيح دهيد ؟ 12

 1 چهار مورد از عوامل طبيعی موثر در وقوع سيل در حوضه رود را بنویسيد؟ 13

 1 ها بيشتر است؟ استعداد زمين لغزش در كدام دامنه 15

14 
 مشخص كنيد. [برون زمينی  –درون زمينی   ] نوع مخاطرات زیر را از نظر منشاء

 زلزله  –د                        سيل            –ج                         آتشفشان  –صاعقه                  ب  –الف 
1 

5/0 مهمی در وقوع سيل دارد؟در بين عناصر آب و هوایی كدام عوامل نقش  16  

 1 دو مورد از مهم ترین علل اصلی افزایش خشك سالی در دهه هاي اخير را بنویسيد؟  17

 1 چهار مورد از مهم ترین مشكالت پس از وقوع زمين لرزه را بنویسيد؟ 19

5/1 سه مورد از اقدامات بعد از وقوع زمين لغزش را بنویسيد؟ 18  

 1 كاربرد سنجش از دور در مطالعه مخاطرات طبيعی را بنویسيد؟دو مورد از  21
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فرشته مروی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.

 اند.الف. در انتحاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيت، عوامل انسانی بيشترین نقش را داشته

 معماري طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است.ب. 

 جویی در زمان است.هاي طوالنی و صرفهج. حمل و نقل هوایی براي مسافت

 د. هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق باید یك روز از تقویم كم شود.

1 

2 

 هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد.عبارت

 شود. شهرها ...............................................گفته میاز مادرشهرها و كالناي الف. به زنجيره

 ب. ....................................یعنی چگونگی استفاده از زمين.

 شود. اند ................................................گفته میج. به خطوطی كه بين مكانها قرار گرفته

 د. در كشور ما مسئوليت مدیریت بحران به عهده ................................................است.

 ه. مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ....................................................است.

ات بينند و تلفسيب میآ.................ساخته ميشوند در زمان وقوع زلزله كمتر هایی كه بر اساس .........................و. ساختمان

 اورند.انسانی خيلی كمتري ببار می

5/1  

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد.

 مركز سطحی –لغزش زمين –شهر جهان –امواج الكترومغناطيس 

 اي است.بارترین حركات دامنه الف. مهمترین و خسارت

 اي از سطح زمين كه روي كانون زلزله قرار دارد، گویند.ناحيهب. به 

 ها حوزه نفوذ بسيار وسيعی در جهان دارند.ج. این شهر

 د. پرتوهاي بازتابيده خورشيد توسط سطح زمين را گویند.

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 4/1باشد؟   الف. متداولترین مالک تشخيص شهر و روستا چه می

 4/1ریزان شهري چه شهري ميباشد؟  هدف اصلی مدیران و برنامه ب.

 4/1ج. بهترین نوع لوكوموتيو از نظر سازگاري با محيط كدام است؟    

 74/1خيزي رود را شرح دهيد.  د. ارتباط شكل حوضه آبخيز با ميزان سيل

 4/1استفاده ميشود؟    گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه از چه مقياسی ه. براي اندازه

 1و. مزایاي اتوبوسهاي برقی را بنویسيد.   

 4/1ز. مهمترین راهكار كمبود حمل و نقل شهري چيست؟    

 1درجه شرقی ساعت چند است؟    61باشد در طول جغرافيایی  14النهار گرینویچ ح. اگر ساعت در نصف

25/5  

4 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

 نشينی در شهرهاي بزرگ را بنویسيد.پدیده حاشيهعلل پيدایش 

 

55/0  

5/0 دو مورد را نام ببرید.  GISاز مهمترین كاربردهاي سامانه اطالعات جغرافيایی  6  

5/0 ها را بنویسيد.دو مورد از ویژگيهاي مگاال پليس 7  

55/0 اي را بنویسيد.ها و مشكالت حمل و نقل جادهمحدودیت 9  

5/0 ميزان حجم محموله با هزینه حمل و نقل را بنویسيد.ارتباط بين  8  

55/0 روش تعيين ساعت كشورها را بنویسيد. 11  

5/0 شهري را بنویسيد.مهمترین عوامل افزایش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون 11  
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فرشته مروي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

55/0 بنویسيد. مورد را 3از مشكالت حمل و نقل شهري  12  

5/0 هاي همگرا با ميزان تخریب را بنویسيد.ارتباط گسل 13  

 1 عوامل موثر در وقوع سيل را نام ببرید. 15

 1 مهمترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع زلزله را بنویسيد. دو مورد 14

5/0 مهمترین اقدامات مدیریتی پيش از وقوع سيل را نام ببرید. دو مورد 16  

 1 از اقدامات قبل از وقوع زمين لغزش، در زمينه ساختمان سازي باید از چه مواردي پرهيز كرد؟ 17

5/0 دو مورد از مهمترین راهكارها در مدیریت خشكسالی را بنویسيد. 19  

55/0 اقدامات بعد از وقوع زمين لغزش را بنویسيد. سه مورد 18  

55/0 هایی است؟ سه مورد را نام ببرید.كنند در چه زمينهمی ها از سطح زمين برداشتتصاویري كه ماهواره 21  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه متشکری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  .جاي خالی را با كلمات مناسب پركنيد 
 كنند،....................... می گویند.الف( بيشترین مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می 

 ب( یكی از اركان مهم .....................شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محيط زیست است. 
 ج( امروزه لوكوموتيوهاي ......................بهترین نوع از نظر سازگاري با محيط زیست اند.

..........   .............. فيایی كه به صورت یك سامانه به وسيله مسيرهایی به یكدیگر پيوند داده شدهد( تعدادي  مكان هاي جغرا
 می گویند . 

 ه( براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه از مقياس .......................... استفاده می شود. 

1725 

2 

 گزینه صحيح را انتخاب نمایيد.  
 الف( كدام نهاد در برنامه ریزي و مدیریت شهرهاي ایران ، نقش ندارد؟ 

 ( شهرداري ها   د( شوراهاي اسالمی شهرها 3(بنياد مسكن انقالب اسالمی 2راه وشهر سازي   ( وزارت1
 ب( سفر با كدام كشتی معموال پرهزینه است ؟ 

 رو   -( رو5            ( كروز          3( فله بر                    2( كانتينري                        1
 كيلومتراست، شاخص انحراف براي این مسير كدام است؟ 21كيلومتر و فاصله مستقيم این دو شهر  31ج(طول مسير دو شهر 

1 )141                              2 )211                      3   )61                      5  )41   
 د( كدام كمربند زلزله خيز در حال بازشدن و گسترش است ؟ 

 ( كمربند اقيانوس اطلس   2              ( كمربند اطراف اقيانوس آرام   1
 ( كمربند اقيانوس هند5          هيماليا –( كمربند كوهستانی آلپ 3 

 زینه ،دليل اصلی خسارتهاي ناشی از سيالب هایی است كه دركشورما به وقوع پيوسته است ؟ ه( كدام گ
 ( نوع ناهمواري هاي حوضه رود و نفوذ پذیري خاک 2                                                (شكسته شدن سدها                 1
 ( بارش هاي شدید و طوالنی   5( توسعه سكونتگاه ها وساخت وساز ها در حریم رودخانه ها         3 

1725 

3 

  .مشخص كنيد  "غ "و   "ص"جمالت درست ونادرست را با 
 الف( حمل ونقل ،كليد توسعه اقتصادي وركن زیر بنایی اقتصاد كشور هاست .  

 ب( امروزه توسعه كشاورزي  مهم ترین عامل توسعه روستایی  محسوب می شود  . 
 ج( منظور از مقر مكان اصلی ودقيق یك سكونتگاه ومحل استقرار آن روي زمين است. 

 د( دليل انحراف و پيچ و خم را ه ها  موانع طبيعی است . 
  وابسته به وزارت كشور  است.  "سازمان مدیریت بحران    "ه( 

1725 

5 

 موارد سمت راست را به عناوین سمت چپ  ربط دهيد.   
 جهان شهر-1         الف( زنجيره اي از مادر شهرها وكالن شهرها .                                            

 شهركالن  -2ب( بزرگترین ومهم ترین شهر یك ناحيه ، استان یا یك كشور.                             
 مگاالپليس  -3ج( معادل واژه مگاسيتی                                                                                      

 مادرشهر -5            د( از مهمترین پدیده هاي مربوط به تغييرات الگوهاي شهرنشينی درجهان 
 شهرهاي ميليونی                                                        -4                                                                                                                         

1 

4 

 حمل ونقل  می باشد ؟  هریك از ویژگی هاي زیر مربوط به كدام یك از انواع شيوه هاي 
 الف(مقرون به صرفه ترین روش براي جابجایی كاالهاي حجيم وبزرگ درمسافت هاي طوالنی .)      (

 ب( كنترل ایمنی آن به دقت ومراقبت زیاد نياز دارد.  )                        (  
 ج( انتقال حجم عظيمی از مایعات به طور شبانه روزي .  )                     ( 

0755 

 0755 نفر است ، سرانه آموزشی این شهر چقدر است ؟ با فرمول  11111متر مربع  وجمعيت آن  4111فضاي آموزشی در یك شهر  6
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   مدت امتحان : صبح 9شروع :ساعت  علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه متشكري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 
 (می باشد؟  GISهریك از موارد زیر مربوط به كدام مرحله سامانه اطالعات جغرافيایی ) 

 ب( مدل سازي اطالعات .............................              الف ( نمایش اطالعات به صورت نقشه ونمودار......................
075 

9 

 .با توجه به شكل زیر  سه مسير پيشنهادي براي اتصال دو شهرک را بنویسيد.  

 

0755 

 1 با یك مثال توضيح دهيد ، ویژگی هاي طبيعی چه تأثيري در مدیریت سامانه هاي حمل ونقل می گذارند؟   8
 075 چرا امروزه برنامه ریزان تالش می كنند ، به جاي یك شيوه حمل كاال از مبدأ به مقصد از دو یا چند شيوه استفاده كنند؟    11

11 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.   ( UTCبا توجه به ساعت هماهنگ جهانی )

 قاچ زمانی تقسيم می كنند؟  25الف( چرا كره زمين را به 

 ب( كدام قاچ هاي ساعتی ازساعت گرینویچ عقب ترند؟ 

    1  

 1 را بنویسيد.    (   GPSمهم ترین كاربردهاي سامانه موقعيت یابی جهانی )    12

13 
 اصطالحات زیر را تعریف كنيد. 

 الف(  مركز سطحی زمين لرزه               ب( آبدهی رود                       ج(  شبكه زهكشی 
175 

15 
به چه دليل درحوضه هاي آبخيز گرد ، مدت زمان بيشتري صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شوند؟ واین امر چه پيامدي  

 به دنبال دارد ؟ 
1 

14 

 درمورد خشكسالی به سؤاالت پاسخ  كوتاه دهيد. 

 معرف كدام نوع خشكسالی است؟  "ميزان ریزش هاي جوي كمتراز ميانگين بارش منطقه نيست  "الف( عبارت  

 ب( افزایش ریزگردها  ، ار علل خشكسالی محسوب می شود یا پيامدهاي آن ؟ 

 ج( كدام مناطق در مقابل خشكسالی ، حساس تر و آسيب پذیرتر هستند؟

1 

16 

 با توجه به شكل مقابل ، توضيح دهيد كدام فعاليت انسانی منجر به وقوع این پدیده شده است؟ 

 

1 

 1 تغيير در آب هاي زیر زمينی چگونه می تواند از نشانه هاي وقوع زلزله باشد؟   17
 1 براي مقابله با وقوع زمين لغزش، قبل از ساخت وساز در سطوح شيب دار، چه مطالعات و اقداماتی باید انجام داد؟   19
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ناهید گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.
 است؟ كدام جهان در شهرنشينی الگوي تغييرات به مربوط هاي پدیده الف( مهمترین

 ( شهرنشينی5       (شهرگریزي  3           شهرها به مهاجرت (افزایش 2          ميليونی  چند شهرهاي ( افزایش 1

 و روستاها شهري در مظاهر و ارزشها عملكردها، و رفتار زندگی، شيوه هاي آن طی كه است اجتماعی - اقتصادي ب(روندي
 :یابد می رواج روستانشينان بين

 (شهروندي5           (شهرگرایی           3              (   شهرنشينی2               (شهرگریزي1
 ج(چند درصد از فقيران كشورهاي قاره آسيا و آفریقا و آمریكاي التين در نواحی روستایی زندگی می كنند؟

 درصد 67(5               درصد        63( 3      درصد              76( 2درصد                   36(1
 د(خشكسالی در كدام مناطق اثرات بيشتري دارد؟

 (خشك و نيمه خشك5      ( نزدیك مدار استوا     3           ( قطبی              2              (معتدل         1

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد:
 داشتند.  جمعيت نفر ميليون 9 از ...............  بيشتر و شهر................. دو ميالدي، 1841 سال در الف( 

 .زیست، لوكوموتيو هاي ................. هستند محيط با سازگاري نظر از لوكوموتيوها نوع ب(بهترین

 وارد كند. یبه جوامع انسان ی..................و........................فراوان يتواند خسارت ها یم یعيحوادث و مخاطرات طبج(
 د(در زمين لرزه ها جابه جابی زمين بر اساس .......................و ................. اندازه گيري می شوند.

55/1  

3 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.

𝟐الف(مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی     

𝟕
 حمل و نقل جاده اي است.   

 لرزه است. نيمانند زم یاز مخاطرات شتريب اريبسزمين لغزه ها گستره ب(

ج(سرمایه گذاري در زمينه توسعه حمل و نقل ،به ویژه حمل و نقل آبی و ریلی ،می تواند موجب پيشرفت اقتصاد وگسترش 

 تجارت كشور ما با سایر كشورها شود. 

 د(ميزان تخریب و خسارت هاي ناشی از دور شدن گسل هاي واگرا نسبت به سایر گسل هاست.  

در مناظق سيل خيز در اطالع رسانی به موقع مردم این مناطق جزمرحله مدیریت بعد ه(نصب دستگاه هاي هشدار دهنده سيل 

 از وقوع سيل است.

25/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 چيست؟  شهري و روستایی سكونتگاه یك شناخت و مطالعه آغاز الف(سر

 ب(فراوان ترین نوع لغزش هاي دامنه اي كدام لغزش است؟

 عامل توسعه روستایی در گذشته چه بوده است؟ج(مهمترین 

 د(جلوه هایی از اسكان غير رسمی را بنویسيد؟

25/1  

4 

 به پرسش هاي مربوط به مهارت ها و فنون جغرافيایی پاسخ دهيد.

 الف(مدل سازي مربوط به كدام مرحله سامانه  اطالعات جغرافيایی می باشد. 

 .............................یكبار دور كره زمين می چرخند.ب(ماهواره هاي لندست تقریبا هر 

 UTCد(  ج(تا كنون كشورهاي مختلف جهان ده ها ماهواره را با چه اهدافی در جو زمين و باالتر از آن قرار داده اند ؟ دومورد 

 عالمت اختصاري چيست؟

 ه(خط روز گردان در امتداد كدام نصف النهار قرار دارد؟

 ی پی اس توسط  متخصصان كدام كشور و براي چه مقاصدي توليد شد؟و(سامانه ج

 در چه اموري استفاده می شود؟ دو مورد GPSز(از 

5/2  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :
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 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 به سواالت مربوط به شبكه حمل ونقل پاسخ دهيد.

 است. تر مناسب )كيلومتر 511 از معموالًكمتر(كوتاه هاي مسافت براي ونقل حمل شيوه الف(این

 ب(زادگاه قطار كدام كشور است؟

 ج(در نيمه دوم قرن بيستم براي حل مشكالت ترافيكی و افزایش سرعت خودروها چه مواردي متدوال شده است؟

 جبران می كند؟ د(كدام حمل و نقل به سرمایه فراوانی نياز دارد ،اما بازدهی آن در آینده هزینه سرمایه گذاري را

 ه(از چه روشها و تجهيزاتی براي پایش و نظارت بر حمل و نقل خصوصی و عمومی  باید استفاده كرد ؟ دو مورد بنویسيد.

 و(یكی از موضوعات مهم شهرها در چند دهه اخيرچيست؟

 ز(همایش هاي دوچرخه سواري در كدام شهرهاي ایران برگزار می شود؟

كيلومتر است.شاخص انحراف  161كيلومتر و طول مسير مستقيم بين دو مكان  511دو مكان  ح(طول مسير قابل احداث بين

 این دو مكان چقدر است؟ 

55/2  

7 

 .دهيد پاسخ طبيعی مخاطرات مدیریت به مربوط سواالت به

 چيست؟ نشانه زمين دائمی هاي لرزه شدن متوقف(الف

 :دهيد می انجام اقداماتی چه زلزله وقوع صورت در زیر هاي مكان در داشتن قرار هنگام در(ب

 خيابان                                    در داشتن قرار -1

 :رانندگی هنگام -2 

  ببرید؟ نام را آید می پيش زلزله وقوع از پس كه مشكالتی از دو مورد(ج

 چيست؟ كشورمان در اخير دهه چند در سيالب از ناشی خسارت افزایش اصلی دليل(د

 .بنویسيد را خشكسالی مدیریت راهكارهاي ترین مهم از مورد دو(ه

4 

9 

 به سواالت مربوط به مخاطرات طبيعی پاسخ دهيد.

 الف(مخاطرات طبيعی از نظر منشا شكل گيري به چند دسته تقسيم می شوند ،براي هر كدام یك مثال  بزنيد.

 لغزش بيش از دیگر حوادث در كشور ما رخ می دهد؟ دو موردب(چرا مخاطراتی مانند زمين لرزه ،سيل ،خشكسالی و زمين 

 ج(در كدام بخش زمين ،حركت همرفتی مواد موجب حركت صفحات نسبت به هم می شود؟

 د(شدید ترین تنش زمين لرزه كجا روي می دهد و مقياس اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از شدت زمين لرزه چيست؟

 يست؟ه(علت اصلی لرزه خيزي كشور ما چ

 و(سيل خسارت بار چه هنگام اتفاق می افتد؟

 ز(چرا از احداث سازه هاي نامناسب مثل پل ها در مسير رودها باید خودداري كرد؟ 

 ح( دو مورد از گروه اصلی حركت هاي دامنه اي را نام ببرید.

 ط(چه زمانی می توان گفت خشكسالی در یك منطقه رخ داده است؟

 لی چيست ؟ دو موردي(مهمترین پيامدهاي خشكسا

5/5  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریده احمدزاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمالت صحيح و غلط را مشخص كنيد:

رشد شهر نشينی طی دورهاي زمانی كوتاه تر و سریع تر از رشد صنعتی ویژگی كشورهاي آسيایی و امریكاي التين است  -1

 . 

 هر چه عمق كانونی زلزله بيشتر باشد ، تخریب و خسارت افزایش می یابد.  -2

 بيشتر می شود . هرچه قيمت انرژي كه در یك شيوه حمل ونقل مصرف می شود بيشتر باشد ، هزینه حمل  -3

0755 

2 

 گزینه مناسب را انتخاب كنيد:

 متوقف شدن لرزشهاي دائمی زمين نشانه چيست؟ -1

 الف(كمتر شدن فاصله ي پوسته ي زمين در محل گسلها      ب( كاهش قدرت نيروي زمين             

 ج( توقف جدایی و دور شدن صفحات از یكدیگر                  د( احتمال وقوع       

 مدیریت حمل و نقل شهري بر عهده ........................ است.-2

 الف( وزارت راه و شهر سازي                                        ب( سازمان مسكن و شهرسازي      

 د( راهنمایی و رانندگی         ا                                                 ج( شهر داري ه      

 صبح سه شنبه باشد .زمان را در خط بين المللی زمان مشص كنيد: 6اگر در طول جغرافيایی گرینویچ ، ساعت  - 3

 ظهر سه شنبه 12ب(         ظهر دوشنبه                                            12الف(       

 بعداز ظهر هم دوشنبه ،هم سه شنبه  6بعد از ظهر دوشنبه                                               د(  6ج(       

0755 

3 

 در جمله هاي زیر، جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد :

 هرنشينی در جهان افزایش .............................. است.یكی از مهمترین پدیده هاي مربوط به تغييرات الگوي ش -1

 درآمد كم، بيكاري و مسكن نامناسب و حاشيه نشينی به .................... منجر می شود. -2

 ایران به كشورهاي .................. و .................... گاز مایع صادر می كند . -3

 گردتر و شيب آن بيشتر باشد سيل خيزي آن ........... است.هر چه شكل حوضه آبخيز  -5

275 

5 
كيلومتر است . طول مسير این دو شهر را حساب  31و فاصله مستقيم آنها  141شاخص انحراف مسير دو شهر ماهان و رودبار 

 كنيد.
1 

4 

 پاسخ كوتاه بدهيد:

 ونداليسم: -1

2- SPG : 

175 

6 

 پاسخ مناسب را براي جمله هاي زیر، از داخل كادر انتخاب كنيد )سه مورد اضافی است(       

 -تلندس -خشكسالی زراعتی-ریشتر-اسپات-خشكسالی آب و هوایی-سنجنده -مركالی

 ساعت یكبار به دور كره زمين می چرخد. 25از نوع ماهواره هاي زمينی است كه هر  -1  

 طيف هاي بازتاب شده از سطح زمين را به صورت رقومی دریافت و ثبت می كند. -2  

 براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه استفاده می شود.  -3  

 معمول ترین نوع خشكسالی است. -5  

1 

7 
 به سواالت زیر پاسخ دهيد:

 نام ببرید.در چه مواردي است ؟ چهار مورد    SIGكاربرد  -1
1 

9 

 با توجه به شيوه هاي حمل ونقل پاسخ دهيد: 

 دور مناسب است ؟ چرا؟ "كدام شيوه حمل و نقل براي مسافتهاي نسبتا -الف    

 مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش براي جابجایی كاالها كدام است ؟ چرا؟ -ب     

175 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:
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 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 
دقيقه باشد و بدانيم  24درجه و  41دقيقه است . اگر طول جغرافيایی تهران  51اختالف زمانی دو شهر تهران و كرمانشاه 

 كرمانشاه در غرب تهران واقع شده ، طول جغرافيایی كرمانشاه چقدر است؟
1 

11 

 شكل زیر كداميك از انواع جابجایی صفحه اي در امتداد خط گسل را نشان می دهد؟

 

 ( مدل همگرا                                                                       1        

 ( مدل امتداد لغز                            2        

 ( مدل واگرا      3        

 ( مدل خميدگی 5        

075 

 1 حریم سيل را چگونه تعيين می كنند ؟ 11

 1 روند شهر نشينی در آسيا و افریقا چيست؟علت گسترش  12

 1 منظور از آبدهی رود چيست و چه رابطه اي با سيل دارد؟ 13

 175 حركات دامنه اي چيست ؟ انواع آنرا نام ببرید. مهمترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي كدام است؟     15

14 

  نمودار را كامل كرده و توضيح دهيد.

 

 

 

 

 

 

175 

 1 مورد(2مهمترین علل اصلی افزایش خشكسالی ها چيست؟ وچه پيامدهایی دارد؟ ) 16

17 
ساماندهی شبكه زهكشی سطح توده لغزشی جز كدام اقدامات مرحله مدیریت زمين لغزشی است ؟ با چه هدفی انجام می 

 شود و دليل آن چيست؟
175 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیایی فضاهای  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ( 3جغرافيا )سؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             عبدالقادر عثمانی رودیطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد 

 .الف( مقر ،مكانی است كه مردم بر اساس نياز آن را براي زندگی انتخاب كرده اند

 .ب( دامنه نفوذ ، یعنی بيشترین مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند 

 .ج( سرعت گسترش شهر نشينی در آسيا و آفریقا بيشتر از سایر نواحی جهان است 

 .زلزله است  آب هاي زیر زمينی ، نشانه اي از وقوع مخاطرات طبيعی د( تغيير تر كيبات شيميایی

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد .

 .الف( مهم ترین مالک تشخيص شهر وروستا ................................ است

 .ب( به بخش هاي پيرامون یك شهر   ............................................... می گویند

 .وظایف مهم ...........................................استج( تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستایی از 

 .د( مقدار زمينی كه به طور متوسط از هریك از كار بري هاي شهر به جمعيت شهر می رسد ................................. می گویند

1 

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد .

 ؟الف( تمركز صنایع دانش بنيان از ویژگی هاي كدام شهرهاي زیر است 

 ( متروپل ها5           ( مادر شهر ها           3                           ( مگا الپليس  2          ( كالن شهرها                1

  ؟ب (كدام گزینه از اركان تحقق روستاي  پایدار نيست

 ( حفظ محيط زیست5(حفظ منابع انسانی روستا     3( خدمات اجتماعی وفرهنگی       2اقتصاد روستا      فعال كردن  (1

 ؟پك دارد  ج(كدام كشور طوالنی ترین خطوط لوله نفت وگاز در ميان كشور هاي عضو پيمان او

 ( كویت5           ( عراق                      3        ( عربستان                       2                     ( ایران                1

 ؟د( كدام شيوه حمل ونقل هزینه هاي حمل ونقل را به طور موثري كاهش می دهد 

 ( حمل ونقل چند وجهی5       ( حمل ونقل دریایی       3         ( حمل ونقل جاده اي         2             (حمل ونقل ریلی         1

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد 

 .الف( مدیران شهري چگونه می توانند در مقابله با آسيب هاي اجتماعی شهر ها مفيد واقع شوند 

 ب( هدف حمل ونقل چيست ؟

 ج( كشتی هاي كروز چه نوع كشتی هایی می باشند 

 د( مدیریت حمل ونقل شهري بر عهده كدام سازمان می باشد  .

 وجب حركات صفحات پوسته زمين می شود ه( چه عاملی م

 و( بطوركلی كدام مناطق در برابر خشكسالی حساس تر و آسيب پذیرترند ؟

 ز( گستر ده ترین شبكه خط آهن مر بوط به كدام قاره است

5/3  

4 
 با توجه به سامانه اطالعات جغرافيایی  جاخالی زیر را كامل كنيد )مراحل كار(

 ........................................ 3پردازش                                      2....................................         1
5/0  

 4/1 دو مورد از مزایاي انتقال مواد توسط خطوط لوله را بنویسيد. 6

7 

كيلومتر 2كوهستانی است . طول مسير مستقيم بين مدرسه تا روستا تقریبا الف (فاصله بين نزدیك ترین مدرسه تا روستایی، 

شاخص انحراف  كيلو متر است .3است وطول مسير قابل احداث بين این دو مكان در حدود 

 .چند درصد است  ؟راه حل ضروریست

 ب(دوبخش هر شبكه را نام ببرید؟

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی :رشته  (  3جغرافيا )سؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             عبدالقادر عثمانی روديطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

 74/1 از مشكالت حمل ونقل شهري دو مورد ذكر كنيد  ؟ مهم ترین راهكار براي بهبود حمل ونقل شهري چيست ؟ 9

8 

 با توجه ساعت هماهنگ جهانی به سواالت زیر پاسخ دهيد 

 ؟الف( كره زمين به چند قاچ تقسيم شده ؟هر قاچ چند درجه است

 رابنویسيد .ب( مفهوم خط روز گردان 

 ؟ ج( خط روزگردان به چه دليل در برخی نقاط كره زمين انحراف پيدا كرده است

 د ( سامانه چی پی اس توسط متخصصان كدام كشور طراحی شد و در ابتدا براي چه مقاصدي به كار می رفت ؟

2 

 74/1 صفحات زمين در امتداد خطوط گسل ها به چند طریق جابجا می شوند؟ 11

 74/1                                                            .عواملی كه موجب چين خوردگی وشكستگی هاي زیاد در سر زمين ایران شده بنویسيد  11

12 

 در ارتباط با زمين لرزه به سواالت زیر پاسخ دهيد 

 .مقياسی استفاده می شوده زمين لرزه آزاد می كند از چه  الف( براي اندازه گيري مقدار انرژیك

 ب(ایران در كدام كمر بن زلزله قرار دارد ؟

 ج( به ناحيه اي از سطح زمين كه در كانون زلزله قرار دارد چه می گویند ؟

74/1 

 74/1 آبدهی رود یعنی چه ؟واحد اندازه گيري آن چيست 13

 4/1 .دومورد كافيست مهم ترین عوامل موء ثر در ایجاد زمين لغزش ها را نام ببرید ؟ 15

 74/1 مفهوم خشكسالی را بيان كنيد ؟ معمول ترین نوع خشكسالی مر بوط به كدام پدیده است .  14

 74/1 از نشانه هاي وقوع زلزله سه مورد را بنویسيد . 16

 74/1 بوده است؟در چند دهه اخير دليل اصلی خسارت هاي ناشی از سيالب هایی كه در كشور ما به وقوع پيوسته چه  17

19 

 در ارتباط با مدیریت مخاطرات طبيعی به سواالت زیر پاسخ دهيد 

 .الف(در كشور ما سازمان مدیریت بحران وابسته به كدام وزارت خانه است 

 ب( قبل از ساخت وساز در سطوح شيب دار چه اقدامی باید انجام پذیرد .

 كشور ایران چه نام دارد .ج(مهم ترین عامل تهدید كننده  بخش كشاورزي در 

 د( كدام ساختمان ها در زمان وقوع زلزله كمتر آسيب می بينند؟

1 

 1 .دو مورد از راهكارهاي مدیریت خشكسالی را بنویسيد  18

21 
 .در ارتباط با سنجش از دور به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد

 سطح زمين چگونه دریافت وثبت می كنند.؟الف( سنجنده هاي ماهواره اي طيف هاي مختلف بازتاب شده از 

 ب (چه عواملی تحول بزرگی در سنجش از دور بوجود آورد ؟

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 صدیقه موافق طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 /. 24هر مورد                                    د( ص                             ج(ص                     ب(غ                   الف(ص   1

 2 /.4هر مورد                                الف(مادر شهر   ب(سرانه     ج( فضاي جغرافيایی      د( شهر پایدار              2

 2 /. 4ج                                                هر مورد  – 5                    الف      -3                       ب   -2الف       -1 3

 1 نمره 1مجموع  24/1د ( گره                       هر مورد                   رو   _ج( رو             ب( ژیوتوریسم           الف( ونداليسم   5

4 

    4/1هر مورد                               آسيب كمتر به محيط زیست   _الف( انتقال حجم عظيم از مایعات 

 ب ( آالیندگی كمتر یا جابجایی تعداد زیاد مسافرتی      

بد                                                         اسرعت جابجایی و تخليه كاال افزایش می ی _ج ( مهمترین كشتی هایی كه باربري در محفظه هاي خاص و با برچسب  

 نمره  4/1مجموع 

5/1  

6 

/.   و شروع به 24/.  در سنگ براي اولين بار آزاد   24/. كه در آن انرژي انباشته شده  24الف( نقطه اي در عمق زمين است  

 /.  نمره 24از هم گسيختن گسل ميكند    

 /.  24/.  رود عبور ميكند 24/. از یك مقطع معين 24/.  كه در زمانی مشخص 24ب( حجم آبی 

 /.24/.  كمتر باشد 24/.  از حد ميانگين ساالنه 24/. كه اگر ميزان بارش ساالنه 24ج( معمول ترین نوع خشكسالی 

1 

1 

1 

7 
 /.  یا موارد مشابه درج شده در كتاب   4/.   و بی نظمی بارش در نتيجه تغييرات اقليمی 4الف( گرم شدن آب و هواي زمين 

 /. 4/.  و مدت آنها بيشتر است تاثير بسيار بيشتري در ناپایداري دارند 4ب(بارش هایی كه شدت آنها كمتر 
2 

9 

حيات انسانها و موجودات را تهدید كند یا به دارایی انسان خسارت وارد كند /. سالمتی و 24الف( مخاطره عامل محيطی كه 

/.    24/. و به وضعيتی خطرناک و ناپایدار براي فرد یا جامعه ایجاد ميكند 24/. ولی بحران پيشامد ناگهانی و گاهی شدید 24

 نمره1مجموع 

1 

 

8 

 الف( مواظب پس لرزه ها باشيم ، مثل آتش سوزي و اتصال كابل هاي برق ) موارد مشابه در كتاب نيز نمره داده شود ( 

 /. ) موارد مشابه در كتاب نمره داده شود( 4/.  و جریان گل و الي خارج شده 4ب( باید به سرعت از مسير لغزش 

/.  یا مهار 24/.  نسبت به هدایت و انحراف 24ازه هاي مناسب  /. واحدات هاي س24ج( با بكارگيري روش هاي مهندسی 

 نمره 3/.           مجموع 24سيل اقدام شود 

3 

11 

/. و بررسی تنش ایجاد شده در خط 4/. و ثبت اطالعات تصاویر حرارتی ماهواره اي 24الف( شناسایی موقعيت گسل لرزه خيز 

 /.24گسل 

 /. نمره 4ب( علت عرض جغرافيایی متفاوت است .                                          

 ساعت 1درجه                14درجه                                 34درجه + 4درجه =51ج(              

  X درجه4                    51÷14=6/2                    

 ساعت بيسبون    6/2-6=5/3                                                                                           

/. و تعيين محدوده 24/. و شناسایی حریم توسعه رودخانه ها 24/. در دامنه  هاي داراي شيب 24د( از بين رفتن پوشش گياهی 

 /. 24سيل گير 

 

5/3  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه عظیمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 مشخص كنيد .× گزینه صحيح را با عالمت

 ( مادر شهر از چه جنبه اي بر سایر سكونتگاهها برتري دارد؟ 1

 د( وسعت زیاد       ج( اوضاع بهتر اقتصادي    ب( عملكرد حكومتی مذهبی ، تجاري          الف( جمعيت زیاد 

 ( اجراي طرح از بام تا بام در شهر یزد به كدام بعد از ابعاد آمایش سرزمين توجه دارد؟ 2

 د( كاربري اراضی      ج(زیبا سازي و مبلمان شهري ب( تجهيزات و خدمات عمومی  الف( محيط زیست شهري

 ( براي عبور از یك رشته كوه ، كوتاه ترین مسير كدام است؟ 3

 د( دور زدن كوه             ج( تونل كوتاه و جاده        ها ب( عبور از فراز و نشيب كوه             الف( تونل

 ( كدام عامل تحول عظيمی در تصویر برداري هاي هوایی ایجاد كرد ؟  5

 شرفت علم هوا و فضاد( پي         ج( ورود اطالعات رقومی            ب( اختراع هواپيما           الف( استفاده از بالون

2 

2 

 صحيح یا غلط بودن گزینه هاي زیر را مشخص كنيد

   غ             ( در خشكسالی زراعتی ميزان ریزش هاي جوي كمتر از ميانگين بارش منطقه است.          ص1

  غ             ص  ( در كشور ما مدیریت حمل و نقل ریلی و آبی بر عهده وزارت راه و ترابري است .            2

5/0  

3 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد. 

 (ميزان خسارات  و تخریب ناشی از نزدیك شدن ............................ نسبت به سایر گسل ها بيشتر است .  1

 ( مناطق ......................... و .............................. جهان در مقابل خشكسالی حساس تر و آسيب پذیر ترند.  2

 ( می توان گفت ............................. قطار خيابانی است كه روي ریل هایی در سطح خيابان حركت  می كند.  3

 يستم اطالعات جغرافيایی اطالعات به صورت نقشه ، نمودار نمایش داده می شود.  ( در مرحله ................ س5

 ( یكی از مهمترین عوامل تغيير در كاهش روستانشينی و افزایش شهرنشينی................................... است.  4

( برخی از شهره حوزه نفوذ بسيار وسيعی در سطح جهان دارند و نقش مهمی در اقتصاد و تجارت جهان ایفا می كنند كه به 6

 آنها ........................... گفته می شود .  

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 5/0  

5/0  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

   كدام روش تاثيرات نامطلوب بر روي محيط زیست كمتر است؟( در مدیریت پيشگيري از وقوع سيل در 1

   ( به چه علت در حوضه هاي گرد سرریز آب و وقوع سيل اتفاق می افتد؟2

   ( قسمت هاي اصلی یك زمين لغزش را بنویسيد؟3

   ( مهمترین راه كار بهبود حمل و نقل شهري چيست؟5

 

5/0  

5/0  

1 

5/0  

4 

 دهيدبه سواالت زیر پاسخ كامل 

   ( دو مورد از مهمترین راه كارها در مدیریت خشكسالی را نام ببرید؟1

   ( علم سنجش از دور در زمينه ي مخاطره ي زمين لغزش چه كاربردي دارد؟2

   ( زمين لرزه چگونه اتفاق می افتد؟3

   ( اقدامات بعد از زمين لغزش را بنویسيد؟5

   بنویسيد؟ ( مزایاي استفاده از اتوبوس هاي برقی را4

   ( دو مورد از مشكالت گسترش انقالب سبز را در كشورها را بنویسيد؟6

1 

1 

5/1  

 5/1  

1  

1 

6 

 در ارتباط با مدیریت مخاطرات طبيعی به سواالت زیر پاسخ دهيد. 

   الف( در زمان وقوع زلزله كدام ساختمان ها كمتر آسيب می بينند و تلفات انسانی كمتري به بار می آورند؟

   ب(  مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاوري در كشور ما ایران كدام است؟

    ج( دو مورد از مهمترین روش هاي سازه اي در مهار سيل را نام ببرید؟ 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه عظيمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 با توجه به موضوع خط روز گردان یا خط بين المللی زمان به سواالت زیر پاسخ دهيد. 

درجه غربی واقع شده است ؛ اگر در  4درجه شرقی و شهر ليسبون روي نصف النهار  34الف( شهر مسكو روي نصف النهار 

 بعدازظهر باشد در ليسبون ساعت چند است؟ 6شهر مسكو  ساعت 

 درجه است ؛ اختالف زمانی این دو شهر را حساب كنيد؟ 18يایی دو شهر ) الف و ب ( ب( اختالف طول جغراف

2 

9 

 در ارتباط با شيوه هاي حمل و نقل به سواالت زیر پاسخ دهيد. 

 الف( یكی از كاربرد هاي این كشتی ها حمل خودروهاي صادراتی از كشورهاي سازنده به سایر كشورهاست؟

 ب( كشتی هاي تفریحی ، گردشگري چه نام دارند؟ 

 ج( اساس كار شبكه ي گازرسانی كشور چيست؟

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سلیمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت درست وكدام عبارت نادرست می باشد.

 .براي استقرار و سكوت جمعيت دارند الف(عوامل طبيعی بيشترین نقش را در انتخاب

 .ب(مهمترین عامل توسعه روستایی در گذشته توسعه كشاورزي بوده است 

 .ج(در اواخر قرن نوزدهم نخستين لوكوموتيوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند

𝟏د(مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی 

𝟕
 .حمل ونقل جاده اي می باشد 

1 

2 

  .خالی را با كلمات مناسب پركنيدجاهاي 

  .الف( بيشترین  مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند..................می گویند

 ب(...................نوعی اسكان غير رسمی است كه عالوه بر حاشيه شهر ممكن است در نقاط مختلف شهرها نيز به وجود آید 

  .............................با افزایش فشار بر منابع، مصرف انرژي ، آلودگی آب وخاک و هوا همراه استج(..

 .د(اساس كار شبكه گازرسانی كشور استفاده از ......................می باشد

1 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد 

ام شهرها مربوط به كدالف( با توجه به شكل ، كمترین و  بيشترین حوزه نفوذ 

 می باشد؟

   C   ، شهرCشهر                A  شهر   -Aشهر

 A   شهر -Cشهر                   C  شهر-Aشهر

 

رد عملك اجتماعی كه طی آن شيوه هاي زندگی ، رفتار و –ب(روند اقتصادي 

 ؟ها ارزشها و مظاهر شهري در روستا ها و بين روستانشينان رواج می یابد 

 شهروندي       شهرگرایی            شهرنشينی                 شهرگریزي

 ج(تهيه طرح هادي روستایی از برنامه هاي كدام نهاد است ؟

 دهياري ها           شهرداري ها           بنياد مسكن                 وزارت راه و شهرسازي

 د(آمایش سرزمين تنظيم رابطه ميان كدام مولفه ها می باشد؟ 

  انسان -فعاليت–مدیریت                       فعاليت  -انسان-فضاي جغرافيایی

 انسان  -مدیریت -فضاي جغرافيایی               مدیریت   -فضاي جغرافيایی–فعاليت 

1 

5 

 اصطالحات زیر را تعریف كنيد ؟

 : شهر پایدار

 :جغرافياي حمل ونقل 

2 

4 

 .پاسخ كوتاه دهيد 

 الف( گسترده ترین شبكه ریلی جهان مربوط به كدام قاره می باشد؟

 ب( سكونتگاه هاي روستایی برچه اساس طبقه بندي می شوند؟ 

 ج(مهمترین عامل موثر برگسترش یا زوال و نابودي یك سكونتگاه چيست ؟

 خدمات شهري و روستایی از وظایف كدام نهاد ها می باشد ؟ د(نظارت بر اجراي طرحهاي عمرانی و

و(كداميك از انواع شيوه هاي حمل ونقل براي حمل كاالهاي سبك و ارزشمند یا مواد فاسد شدنی كه باید سریع، به مقصد 

 برسد استفاده می شود؟

 ه(مهمترین انواع كشتی هاي باربري را نام ببرید ؟

25/0  

5/0  

25/0  

5/0  

25/0  

 

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سليمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 جمالت سمت راست را به جمالت سمت چپ وصل كنيد ؟

 مگاال پليس -1بزرگترین و مهمترین شهر یك ناحيه ، استان ویا یك كشور                         الف ( 

 جهان -2ب(این شهرها حوزه نفوذ بسيار وسيعی در جهان دارند                                        

 شهرهاي اقماري-3                     ج(زنجيره اي از مادر شهرها و كالن شهرها                                    

 كالن شهر-5                                                         د(معادل واژه مگاسيتی                              

 مادر شهر -4                                                                                                                        

1 

7 

 تفاوت شهر و روستا می باشد ؟هركدام از موارد زیر مربوط به كداميك از معيارهاي 

 الف( در شهر گرایی نوگرایی بيشتر و تغييرات اجتماعی سریع تر است )..........................(

 ب(درصد بيشتري از جمعيت فعال روستا ها در بخش كشاورزي فعاليت می كنند ).............................(

5/0  

55/0 صورت گرفته است؟ آن را نام ببرید ؟افزایش جمعيت شهري از سه طریق  9  

55/0 علل عدم موفقيت اصالحات ارضی در ایران را بنویسيد ؟ 8  

 1 مهمترین عوامل شكل گيري هسته اوليه شهرها روستاها در ایران چيست ؟ 11

55/0 انواع حومه شهري را نام ببرید؟ 11  

5/0 شغلی و سروسامان دادن به مشاغل غير رسمی وجود دارد را نام ببرید؟دو مورد از راهكارهایی كه براي ایجاد فرصت هاي  12  

55/0 سه مورد از برنامه هاي آمایش سرزمين را نام ببرید؟  13  

55/0 علل فقر شهري را نام ببرید ؟ 15  

14 
شهر چقدر درصد از مساحت شهر باشد وسعت كل  4متر مربع و درصد وسعت آن 74111اگر وسعت فضاي سبز یك شهر 

 است؟
5/0  

5/0 چگونه می توان از طریق هوشمند سازي، ترافيك شهري را مدیریت كرد؟ 16  

55/0 منظور از فقر روستایی چيست و چند درصد فقر در جهان مربوط به نواحی روستایی می باشد؟ 17  

19 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد ؟ GISدر رابطه با 

 .را بنویسيد  GISالف( دو مورد از كاربردهاي 

 .ب(در سامانه اطالعات جغرافيایی نرم افزار ها چگونه طراحی می شوند

 .ج(داده ها واطالعات داراي چند مولفه می باشند 

 وارد ودر آنجا كدبندي و ذخيره می شوند. GISد( اطالعات به چه صورت به محيط نرم افزاري 

5/1  

 1 بنویسيد؟ ) براي هركدام دو مورد ( مزیت ها و محدودیت هاي حمل ونقل جاده اي را 18

 1 پرترددترین بنادر مسافري ایران را به ترتيب نام ببرید ؟ 21

55/0 عوامل موثر در گسترش و تحول صنعت حمل ونقل در نيم قرن اخير را نام ببرید ؟ 21  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شهین شکیبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/1 ج(ص                            ث(غ                   ت(ص                  پ(غ                         ب(غ                    الف(ص         1  

25/1 ث(غير سازه اي                        ت(كمتر                 پ(كروز                  ب(گره              الف(كالن شهر      2  

 1          3ت(                   1پ:(                    1ب(                            3الف( 3

5 

 

 پایتخت

 شهر منطقه اي

 شهر متوسط

 شهر كوچك

 روستا

 هاملت)دهی كه كليسا ندارد(

 

1 

4 

 (24/1( ، نداشتن درآمد كافی و بيكاري )24/1مشكالت اقتصادي ) -1

( مانند آب آشاميدنی سالم، راه، وسایل حمل و نقل، امكانات آموزشی و درمانی و 24/1تجهيزات وخدمات )فقدان یا كمبود  -2

 ( )به یك مورد از این مثال ها اشاره شود كافی است(24/1سطح پایين زندگی روستانشينان)

1 

6 
 ( 24/1موقعيت جغرافيایی )داده هاي مكانی( ) -1

 (24/1هاي توصيفی() داراي ویژگی هایی هستند )داده -2

5/0  

55/0 5پ(                  1ب(                 2الف( 7  

شاخص انحراف (%) 9 =
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
 ×  

𝟏𝟎𝟎

𝟏
       

𝟐𝟖𝟎

𝟏𝟒𝟎
 ×

𝟏𝟎𝟎

𝟏
= 𝟐𝟎𝟎    5/0  

8 

ایمنی باید افزایش یابد براي مثال اصول رانندگی صحيح در جاده  (، آموزش نكات24/1به موازات گسترش حمل و نقل)

(، پرهيز از صحبت كردن با تلفن 24/1(، پرهيز از سبقت و سرعت غير مجاز، استراحت كافی قبل از حركت )24/1ها)

 (24/1همراه)

ك ریل هاي قطار، آموزش دادن موارد دیگري غير از چهار مورد باال اگر اشاره شود درست است: آموزش دادن به ساكنان نزدی

 به ساكنان روستا ها و مزارع مجاور خطوط لوله ي حمل نفت و گاز

1 

11 𝟏

𝑿 
  

𝟒 دقیقه زمانی

𝟐𝟎 دقیقه
     𝟐𝟎 × 𝟏 ÷ 𝟒 = 𝟓   𝟓𝟏 − 𝟓 = 55/0 طول جغرافيایی تبریز𝟒𝟔  

11 
از جی پی اس در امور مختلف مانند نقشه برداري   ،   كوه نوردي    ،     عمليات امداد و نجات در حوادث مختلف)مانند زلزله و 

            24/1مورد هر كدام  5             سيل(      ،      ردیابی و كنترل ترافيك 
1 

12 

 ( 24/1هيماليا قرار دارد.) -ي آلپایران در مركز كمربند زمين لرزه

(  موجب چين خوردگی و شكستگی باالي سرزمين ایران شده 24/1اوراسيا )-همگرایی صفحات عربستان و اقيانوس هند

 ( 24/1است.)

1 

13 
 (   زیرا رودخانه جریان آب حاصل از بارش را به تدریج تخليه می24/1ميليمتر طی دو ساعت) 21الف( بارشی به ميزان 

 (4/1كند.)

55/0  

15 

 احداث سازه هاي نامناسب در مسير رودها -1

 ریختن زباله هاي شهري یا نخاله هاي ساختمانی در مسير آبراهه ها -2

 از بين بردن پوشش گياهی، بوته كنی یا چراي دام -3

 (24/1دو مورد كافی است هر مورد )

55/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شهين شكيبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 
( تحت تاثير نيروي جاذبه 24/1(، سنگ ها و موادي كه بر اثر فرسایش تخریب شده اند)24/1در دامنه ها و نواحی پایكوهی )

 ( كه به آن حركت دامنه اي گفته    می شود.      24/1زمين به سمت پایين دست حركت می كنند)
5/0  

16 
( 24/1رسوبات فرسایش یافته و ناپيوسته سطح آن را پوشانده است)( و حجم زیادي از 24/1دامنه هایی كه شيب زیاد دارند )

 براي لغزش مستعدترند.
55/0  

17 

 ( 24/1( و بی نظمی هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمی )24/1گرم شدن آب و هواي كره زمين ) -1

از منابع آب سطحی و (، نبود مدیریت صحيح و بهره برداري نادرست 24/1افزایش جمعيت و مقدار مصرف آب ) -2

 (24/1زیرزمينی)

5/0  

19 
( و به وضعيت خطرناک و ناپایدار براي فرد یا جامعه می 4/1بحران پيشامدي است كه به طور ناگهانی وشدید رخ می دهد)

 (4/1انجامد.)
1 

18 

 نقاط امن پناه گيري را در خانه، مدرسه، محل كار و ... شناسایی كنيد. -1

اشياء و گلدان هاي آویز، لوله ي آب گرم كن و سایر وسایلی را كه ممكن است با لرزش سقوط كنند، قفسه هاي كتاب،  -2

 سر جایشان محكم كنيم.

 كيف كمك هاي اوليه تهيه كنيم و آن را در محل مناسب قرار دهيم. -3

 ( 4/1دو مورد كافی است هر مورد )

1 

21 
(، 4/1سال()34براي تعيين حریم سيل گير، با انجام دادن محسبات آماري براساس آبدهی گذشته ي یك رودخانه)حداقل 

 ( 4/1باالترین سطحی را كه احتمال دارد آب آن رود در آینده در حين وقوع یك سيل در برگيرد در نظر می گيرند.)
1 

21 

 الي خارج شد.باید به سرعت از مسير لغزش و جریان گل و  -1

 به سازمان هاي امداد و نجات اطالع داد. -2

 به كسانی كه براي ترک محل به كمك نياز دارند امدادرسانی كرد. -3

 (24/1دو مورد كافی است هركدام ) 

1 

22 

ی هواشناس -منابع طبيعی )كشاورزي، جنگل داري، مرتع، مدیریت سواحل         و ...( -مطالعات انرژي)نفت، گاز، معادن و ...( 

 مخاطرات طبيعی -مطالعات زیست محيطی –مطالعات توسعه شهري  –و مطالعات جوي 

 (24/1چهار مورد كافی است هر كدام )

5/0  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اکبر شایان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 (24/1(       د( نادرست)24/1درست) (               ج(24/1(                   ب(  درست )24/1الف( نادرست ) 1

2 

 (  4/1تصاویر ماهواره اي   ) -ج ( 1

 (    4/1حوضه آبخيز گرد و داراي شيب، سيل خيزتر است. ) -(  ب2

 (               4/1كيلومتر )  511( الف 3

1 

5/1 (4/1( مركالی)3                   (   4/1(   مساحت )2         (   4/1(   بيمه )1 3  

5 

 (4/1الف( مكان اصلی و دقيق یك سكونتگاه و محل استقرار آن روي زمين است. )

 (4/1ب( یعنی چگونگی استفاده از زمين )

 (4/1شيوه مختلف حمل و نقل)ج( تركيبی از دو یا چند 

5/1  

4 

 (4/1+ راه حل  4/1)جواب 

         91=61-151اختالف درجه بين دو شهر           

     4h+ h =14 ÷ 91       اختالف درجه به ساعت

B 21:51 = 4:21 + 14:21              ساعت در كشور 

1 

6 

احداث آن هزینه بر و نياز به   -2حجم زیادي از مایعات را جابجا می كند )و یا به محيط زیست آسيب نمی زند( .  -1الف(  

 (4/1مراقبت زیاد دارد. )

پيشرفت هاي علمی و فناوري در توليد وسایل حمل  -3گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  -2افزایش جمعيت و تقاضا  -1ب( 

 (4/1و نقل )

آالیندگی كمتري دارد ویا  -3جاده اي است ) 7/1مصرف سوخت  -2براي مسافت هاي نسبتا طوالنی مناسب است.  -1ج( 

 (4/1امنيت باالیی دارد.( ) -5

استفاده از  -3روشهاي پایش و نظارت بر حمل و نقل ) -2وضع قوانين و مقرراتيكه موجب رعایت نكات ایمنی شود.  -1چ( 

 (24/1تقویت فرهنگ ایمنی( دو مورد هر كدام ) -5بند ویا  تجهيزات ویژه همچون كمر

 تعداد مسافر زیادي را حمل می كند و یا ترافيك ندارد. هر مورد یك نمره -2آالیندگی كمتري دارد.  -1د( 

3 

7 

وع زراعت یا نميزان بارندگی كمتر از ميانگين بارش منطقه نيست ولی با توجه به نياز آبی محصول ممكن است نياز یك  -الف

 (4/1كشت را برآورده نكند. )

 (4/1گرم شدن آب و هواي كره زمين و بی نظمی هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمی) -ب

 (4/1ساله ) 31 -ج

5/1  

 1 (( 24/1(( )كاهش)24/1)بيشتر) -ب                            ((24/1(( و  )ناپيوسته)24/1)زیادي) -الف  9

8 
 (4/1اي یا كهكشانی و یا كریدوري  )خوشه  -الف 

 (4/1واشنگتن  و یا توكيو یوكوهاما) –بوستون  -ب 
1 

 1 (24/1عمليات امداد و نجات در حوادث مختلف ) -(24/1كوهنوردي ) -(24/1طرح هاي عمرانی ) -(24/1نقشه برداري ) 11

11 

مواد رسوبی سطح دامنه ها و از بين رفتن مقاومت  ذوب تدریجی برف امكان نفوذ بيشتري را فراهم می كند و موجب اشباع

 نمره1آنها و سرانجام حركتشان می شود. 

) و یا ایجاد پایگاه هاي امداد و  -تعيين حریم رودخانه و پرهيز از ساخت و ساز –روش آبخيز داري و تقویت پوشش گياهی  -

ق سيل خيز و اطالع رسانی به موقع به مردم( هر نصب دستگاههاي هشدار دهنده سيل در مناط –نجات در مناطق سيل خيز 

 (4/1مورد )

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی اكبر شایان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

12 

الف( هر گونه عامل محيطی كه سالمتی و حيات انسانها و موجودات زنده را تهدید كند یا به اموال و دارایی هاي انسان ها 

پيشامدي است كه به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد و به وضعيتی خطرناک ( ولی بحران 4/1خسارت وارد آورد. )

 (4/1و ناپایدار براي فرد یا جامعه می انجامد. )

 (4/1برون زمينی مانند ، سيل یا صاعقه و ... ) -2( 4/1درون زمينی مانند زمين لرزه و یا آتشفشان ) -ب(

(یا در صورت بروز آن حوادث، بتوان آنها را كاهش 4/1دث ناگوار پيشگيري كرد )ج( كليه اقداماتی است كه بتوان از بروز حوا

 (4/1) داد و شرایط الزم براي امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم كرد.

3 

13 
 ( 4/1سنجش از دور. موقعيت گسل هاي لرزه خيز را شناسایی و تغييرات دوره اي آنها را پایش می كند. )

 ( 4/1در مورد زلزله هشدار داد. )انرژي نهفته و تغيير دمایی در اطراف گسلها توسط تصاویر حرارتی ثبت می شود و می توان 
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محدثه عباسی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
                       95/.   ص 24( درست        3                          12/.  ص 24( درست         2                 81/.   ص 24( نادرست       1

25/1 31/.   ص24        ( درست   4                22/.    ص24( نادرست       5  

2 

 17ص    /.      24( شهرگرایی         2                                   21/.         ص 24( اصالحات ارضی         1

 61/.        ص 24           ( شبكه      5                 98/.       ص 24( دشت سيالبی یا بستر سيالبی         3

 119/.       ص 24( خشكسالی         4

25/1  

3 

   83/.              ص      24         ( گزینه )  ب  (           زمين لغزش                1

 48/.              ص      24       ( گزینه )  الف  (         مدیریت حمل و نقل        2

       39/.              ص     Gis                                      24( گزینه )  د  (            3

 38/.              ص     24( گزینه )  ج  (           پردازش اطالعات                   5

       17.               ص     24         ( گزینه ) ب  (            نيمه اول قرن بيستم      4

 33/.              ص    24ورزي                    ( گزینه )  ج   (          توسعه كشا6

5/1  

5 
 59/.       ص  24( گزینه  )  ه  (     ریلی      2                  42/.       ص  24( گزینه  )  د  (    آبی     1

 54/.     ص   24( گزینه  ) الف  (   جاده اي    5               44/.     ص  24( گزینه  )ب  (     هوایی     3
1 

4 

 11/.                 ص 24/.         تغيير الگوي مكانی شهرها        24( افزایش شهرهاي ميليونی       1

 26ص      /.(   24( مدیریت پسماند، الگوهاي مصرف آب و برق، دفع فاضالب، كاهش آلودگی هوا  ) دو مورد هر كدام 2

 43ص  /.     24  توليد و گسترش كشتی هاي كانتينر     /.  RO-RO     24رو -( توليد كشتی هاي رو3

 63/.       ص 24    تاثير حمل و نقل بر محيط زندگی     /.   24    ( تاثير حمل و نقل بر مصرف انرژي  5

/.(                24آرام ، كمربند ميانی اقيانوس اطلس ) دو مورد هر كدام  هيماليا ، كمربند اطراف اقيانوس –( كمربند كوهستانی آلپ 4

 97ص 

( وظيفه ایجاد آمادگی براي مقابله با بحران و پيشگيري از آن ، مدیریت بحران و رساندن كمك هاي اوليه به آسيب دیدگان 6

                  111ص          /. (     24و ساماندهی و بازسازي مناطق آسيب دیده )دو مورد هر كدام  

 25ص          /.            24/.         اعطاي وام مسكن        24( طرح ساخت مسكن ارزان قيمت      7

5/3  

6 

          111/.               ص 24الف( به صورت امواج الكترومغناطيس         

 111ص           /.      24ب( منابع زمينی                    

    112/.               ص 24ج( به صورت تصاویر رقومی )دیجيتال(          

د( مطالعات انرژي، منابع طبيعی، هواشناسی و مطالعات جوي، مطالعات توسعه شهري، مطالعات زیست محيطی، مخاطرات 

 111/.(            ص  24طبيعی ) یك مورد هر كدام 

1 

7 
 77/.    ص 24/.    طول و عرض و ارتفاع مكان ها و زمان ها      24موقعيت جغرافيایی     الف( تعيين 

 77ص      /.      24ب( سامانه موقعيت یابی جهانی          
1 

9 

 88و  87/.             ص 24/.       خشكسالی زراعتی         24الف( خشكسالی آب و هوایی      

/.     و 4یا زندگی جانوري هر منطقه با نوع آب و هواي آن )خشك یا مرطوب( سازگار شده است،    ب( زیرا پوشش گياهی 

 89/.           ص 4وقتی بارش منطقه از ميانگين كمتر می شود، موجودات زنده نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند.       

.مهاجرت ساكنان مناطقی كه دچار خشكسالی 2قحطی و گرسنگی، .كاهش یا از بين رفتن محصوالت كشاورزي و بروز 1ج( 

.كاهش 5.از بين رفتن گياهان و جانوران یا مهاجرت برخی گونه ها، 3می شوند به سایر مكان ها و تخليه شدن روستا ها، 

مورد هر  5. افزایش ریزگرد ها و حركت آنها به سمت سكونتگاهها ) 4ذخایر آب سطحی و زیر زمينی یا خشك شدن انها،

 88/. (            ص  24كدام 

5/2  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محدثه عباسی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

8 
 76ص  

23=75-43                         43/1=14 ÷ 23                   
1 

11 

 61ص 

 

                                   KM  33 =  شاخص انحراف           =                      ٪ 233 =ــــــــ 

 KM 33 =  Xطول مسیر قابل احداث 

1 

11 

.مكان یابی براي اسكان موقت و برپا كردن چادر هاي امداد و استقرار مراكز درمانی در مناطق دور از سيالب براي 1الف( 

.توزیع 3.مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهيزات مورد نياز پس از سيالب، 2رسيدگی به مصدومان، 

امكانات و تجهيزات مورد نياز مصدومان،بویژه استقرار تانكرهاي آب آشاميدنی بهداشتی براي جلوگيري از شيوع بيماري هاي 

 /.(4عفونی ) دومورد هر كدام 

وقوع زمين لرزه باید مواظب پس لرزه ها باشيم، ساختمان هاي نيمه مخروبه ممكن است در پس لرزه فرو .پس از 1ب( 

.تا حد ممكن روي آوار حركت 3. باید به سرعت برق را قطع كنيم، شيرهاي آب و گاز را ببندیم و محل را ترک كنيم.2بریزند. 

.اسكان موقت زلزله 5كه حركت ما باعث ریزش آوار روي آنها شود. نكنيم،چون امكان دارد افرادي زیر فضاي خالی آوار باشند

زدگان و برپاكردن چادرهاي امداد و استقرار مراكز درمانی در مناطق مناسب و رسيدگی به مصدومان باید به سرعت و با دقت 

 113ص      /4انجام شود. )دومورد هركدام 

2 

 

12 

 گياهی حوضه و نفوذ دادن آب باران در حوضه هااجراي روش هاي آبخيز داري و تقویت پوشش -1

تعيين حریم توسعه براي رودخانه ها، تعيين محدوده هاي سيل گير و نقشه هاي حریم سيل گيري و پرهيز از ساخت و ساز -2

 ایجاد پایگاه هاي نجات و امداد در مناطق سيل گير-3در محدوده ي سيل گير، 

ر مناطق سيل خيز و اطالع رسانی به موقع به مردم این مناطق. )دو مورد هر كدام نصب دستگاه هاي هشداردهنده ي سيل د-5

 116و  114/.(                    ص 4

1 

13 

.مشكل 5. آلودگی صوتی ، 3.آلودگی هوا و افزایش بيماري هاي تنفسی، سردرد، خستگی، استرس و فشارخون،2.ترافيك ،1

.هزینه احداث بزرگراه ها و خرید و تعمير ناوگان حمل و نقل عمومی 4كردن خودروها كمبود پاركينگ و اتالف وقت براي پارک 

 67/.(         ص 24مورد هركدام  5شهري  ) 

1 

15 

 .احداث سازه هاي نامناسب در مسير رودها مانند ساختن پل هایی با دهانه هاي تنگ و پایه هاي زیاد كوجب سيل می شوند،1

.از بين بردن پپوشش گياهی بوته 3یا نخاله هاي ساختمانی موجب تنگ تر شدن آبراهه می شود،  . ریختن زباله هاي شهري2

 82و81/.(         ص4كنی یا چراي بی رویه دام در حوضه آبخيز   )دومورد هر كدام  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 طول مسیر قابل احداث 

 طول مسیر مستقیم 

X 

14 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ملیحه طهماسبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد. درست و

 37درست ص الف(

 61درست ص ب(

 سال یك بار( 11) 99نادرست ص ج(

 119درست ص د(

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

2 

 در جاهاي خالی كلمات مناسب بنویسيد.

 34طرح هاي هادي روستایی ص الف(

 51ریاضی ص_اماري ب(

 64فرهنگ بيمه ص ج(

 75نصف النهار ص_درجه 14 د(

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

3 

 چهار گزینه اي را مشخص كنيد.پاسخ صحيح سواالت 

 54ص 1گزینه  الف(

 93ص 1گزینه  ب(

 99ص 5گزینه  ج(

 111ص 3گزینه  د(

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5 

 به اصطالحات زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 8یعنی بيشترین مسافتی كه براي دریافت خدمات از ان سكونتگاه طی می كنند. ص الف(

 24عمومی،بناها و اثار فرهنگی یكی دیگر از انحرافات اجتماعی در شهرهاست. صخسارت وارد كردن به اموال  ب(

 43نوعی كشتی كه تعداد زیادي وسيله نقليه چرخ دار می توانند با باربر درون ان بروند و در مقصد خارج شوند. ص ج(

 74قرار دارد. صدرجه اي است كه در امتداد نصف النهار گرینویچ در ان سوي كره زمين 191نصف النهار د(

 95براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه)شدت(از مقياس مركالی استفاده می شود. ص ه(

در دره هاي پر شيب كوهستانی رودها با حفر و فرسایش كناره ابراهه ها،تكيه گاه دامنه ها را از بين می برند و باعث لغزش  و(

 84است. ص نوع لغزشمی شوند. این نوع از فراوان ترین 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 1 13به بخش هاي پيرامونی یك شهر حومه می گویند. حومه خوابگاهی،مرفه نشين،فقير نشين،صنعتی. ص 4

6 

 فزایش جمعيت و تقاضا براي حمل و نقل._1

 گسترش تجارت و اقتصاد جهانی._2 

 53پيشرفت هاي علمی و فناوري در توليد وسایل حمل و نقل. )ذكر دو مورد كافی است( ص_3 

5/0  

7 

تاثير حمل و نقل به مصرف انرژي: با توسعه وسایل حمل و نقل موتوري و افزایش مصرف سوخت هاي فسيلی از انرژي _1

 هاي جایگزین مانند انرژي الكتریكی و خورشيدي استفاده می شود.

 63تاثير حمل و نقل به محيط زیست: انتشار گازهاي كلخانه اي،الودگی اب،الودگی صوتی،الودگی منظر،الودگی خاک. ص_2 

1 

9 

 گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی._1

 (.BRTایجاد مسيرهاي اتوبوس تند رو)_2 

 استفاده از اتوبوس هاي برقی._3 

 68-69گسترش دوچرخه سواري. ص_5 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  امتحان نهایی درس: سؤاالت

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مليحه طهماسبی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

8 

 نقشه برداري._1

 طرح هاي عمرانی._2 

 كوهنوردي._3 

 عمليات امداد و نجات در حوادث زلزله و سيل و.._5 

 77ردیابی كنترل ترافيك. ص_4 

1 

11 

 احداث سازه هاي مناسب در مسير رودها مانند ساختن پل هایی با دهانه هاي تنگ و پایه هاي زیاد._1

 ریختن زباله و نخاله هاي ساختمانی در مسير ابراهه كه باعث تنگ تر شدن ابراهه می شود. _2 

بوته كنی یا چراي بی رویه دام در حوضه ابخيز كه باعث عدم نفوذ پذیري و سرعت رواناب  از بين بردن پوشش گياهی،_3

 82-81می شود. ص

1 

11 

 بروز قحطی..كاهش یا از بين بردن محصوالت كشاورزي و _1

 مهاجرت ساكنان از مناطق دچار خشكسالی._2 

 از بين رفتن گياهان و جانوران._3 

 كاهش ذخایر اب سطحی._5 

 88افزایش ریزگردها. ص_4 

55/0  

12 

دامنه هایی كه شيب زیادي دارند و حجم زیادي از رسوبات فرسایش یافته و ناپيوسته سطح انها را پوشانده همچنين ميزان 

باران در دامنه هاي مرطوب با تراكم پوشش گياهی كم و درز و شكاف بسيار. زیرا باعث سنگينی دامنه و كاهش استهالک نفوذ 

 86بين توده لغزش و زیر بنا می شود. ص

1 

13 

 كاهش ارزش هاي كوچك زمين در راستاي گسل ها._1

 تغيير در سطح اب هاي زیر زمين._2

بررسی تغيير اندازه فاصله بين شكستگی هاي  پوسته زمين به وسيله دستگاه هاي دقيق و عكس هاي هوایی و تصاویر _3 

 111-111ماهواره اي. ص

5/1  

15 

 مواظب پس لرزه ها باشيم._1

 ب و گاز را ببندیم و محل را ترک كنيم.آبه سرعت برق را قطع كنيم. شيرهاي _2 

 تا حد امكان روي اوار حركت نكنيم زیرا ممكن است افرادي زیر اوار باشند. _3 

 113اسكان زلزله زدگان و استقرار مراكز درمانی... ص_5

1 

14 
 توسعه و گسترش ساخت و سازها در حریم سيل گير.-1

 115فعاليت هاي نابخردانه انسان ها مانند از بين بردن پوشش گياهی و تغيير كاربري اراضی. ص_2 
5/0  

16 

ساعت یك بار دور زمين می چرخد. با نور روز از زمين تصویر برداري می كند كه زمينه هاي  25این ماهواره هر 

هواشناسی، مطالعات شهري،زیست محيطی،مخاطرات انرژي)نفت،گاز،معادن..( منابع طبيعی)كشاورزي و جنگل داري...( 

 طبيعی كاربرد دارند.

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مریم باقری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 6 ص(  24/1)الف( نادرست 

 25 ص( 24/1) ( نادرست ب

 68 ص( 24/1)  ( درستج

 75ص ( 24/1) ( درست د

1 

2 

 23ص ( 24/1) ي( اقتصادالف

 31ص (  24/1)  تي( جمعب

  61ص  (24/1) هاگره( ج

 77ص ( 24/1) ی( نظامد

1 

3 

 18ص  (24/1)  وزارت كشور 1 نهی( گزالف

 62ص (24/1)  آب و هوا 2 نهی( گزب

 115ص  (24/1) ياسازه 1 نهی( گزج

 77ص  (24/1ی )خشكسال 5 نهی( گزد

1 

5 

 24ص  (.4/1)شود ییشناسا يكاريمانند فقر و ب( 4/1)ها بيآس يهاشهیعلل و ر دی( باالف

 24ص ( 24/1) ي( فقر شهرب

 49ص ( 24/1) رانی( اج

 62ص .توجه شود( 24/1)محموله ( 24/1)و حجم  ( 24/1)( به نوع د

 48ص  (.24/1) یعوامل انسانو  ( 24/1ی )عي( عوامل طبه

 61. ص (24/1) شوندیروبه رو م دیشد یو سوختگ( 24/1)با خطر انفجار  رای( زو

 87ص ( 24/1یی )( آب و هواز

5/3  

5/0 38 ص(     24/1) ی( خروجب(            24/1)( پردازش الف 4  

6 

 54ص ( 24/1) ییا( حمل و نقل جادهالف

 59ص  ( 24/1) یلی( حمل و نقل رب

 52ص ( 24/1)( انگلستان ج

 58ص ( 24/1)( فرانسه د

1 

55/0 8ص  از سكونتگاه دارند.( 24/1) يعملكرد ایخدمات  (،24/1) كاال يكه تقاضا( 24/1) یتيحداقل جمع یعنی 7  

9 

 كيتراف -1

 هوا یآلودگ -2

 یصوت یآلودگ -3

 نگيمشكل كمبود پارك -5

 ها احداث بزرگراه نهیهز -4

 67 ص( 24/1مورد هر مورد  3) 

55/0  

8 

 75. ص (24/1) ساعت است كیهر قاچ ( 24/1)درجه  14( الف

 75قراردارد. ص  (24/1) در نصف النهار بعد از تهران هياروم رایز (24/1) هي( در ارومب

 74ص  (24/1) شود. يريجلوگ كندیكه خط از آنها عبور م يریجزا ایمختلف كشورها  يهادر مكان یمی( تا از مشكالت تقوج

5/1  

11 
 يها رودر محل گسل يكه به علت آزاد شدن انرژ( 24/1) نيزم يپوسته (24/1)و كوتاه مدت  یناگهان يهاها و جنبشلرزش

 92ص  .(24/1) دهدیم
55/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مریم باقري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

11 

 ( 24/1) ايماليه_آلپ یكمربند كوهستان -1

 (24/1)آرام  انوسيكمربند اطراف اق -2

 97 ص( 24/1)اطلس  انوسياق یانيكمربند م -3

55/0  

12 

 95ص ( 24/1) شتری( رالف

 99ص ( 24/1) ايماليه-آلپ یكوهستان( ب

  93ص ( 24/1)لرزه ني( كانون زمج

55/0  

13 
كه واحد  ندیگوی( می)دب یآبده( 24/1) كندیعبور مرود  نيمقطع مع كیاز  (24/1)كه در زمان مشخص ( 24/1) یبه حجم آب

 98است. ص  هيآن متر مكعب بر ثان
55/0  

15 
 يروين ريتحت تاث( 24/1)اند شده بیتخر شیكه بر اثر فرسا يها و موادسنگ (24/1)ی كوه يپا یها و نواحدامنه در

 83ص شود.یگفته م ياكه به آن حركت دامنه (24/1) كنندیدست حركت م نیيبه سمت پا نيزمجاذبه
55/0  

14 

  یو گرسنگ یو بروز قحط يبردن محصوالت كشاورز نيكاهش و از ب -1

  شودیم یمهاجرت ساكنان كه دچار خشكسال -2

 خشك شدن آنها ای ینيرزمیو ز یآب سطح ریذخا -3

 هاو حركت آنها به سمت سكونتگاه زگردهایر شیافزا -5

  ...ِو  هااز گونه یمهاجرت برخ ایو جانوران  اهانيرفتن گ نياز ب -4

 88( ص 24/1مورد هر مورد  3) 

55/0  

16 
 كبارهی هيو در اثر تخل (24/1)است  يشتريب يامكان تجمع انرژ (24/1) شوندیكوچك متوقف م يهالرزش نیكه ا یزمان

 111ص .(24/1) دهدیرخ م يدتریلرزه شدنيزمي، انرژ
55/0  

55/0 115. ص (24/1)ها بوده استرودخانه ريگليس میدر حر( 24/1)ها ساخت و سازه( 24/1)ها سكونتگاه توسعه 17  

19 

 111ص  (24/1)شوند. یدارند ساخته م ياز خشت و گل كه مقاومت كمتر ییروستا يهاگاهسكونت رای( زالف

 117ص ( 24/1) .ردیانجام پذ نيزم يداریو پا یشناس( مطالعات خاکب

 امداد ياسكان موقت و برپا كردن چادرها يبرا یابیمكان -1 (ج

 مصدومان ازيمورد ن زاتيامكانات و تجه عیتوز -2

 آب ياستقرار تانكرها -3

 116( ص  24/1مورد هر مورد  2) ی. ارتباط يهاراه يمرمت فور -5

1 

18 

 در مصرف آب ییصرفه جو -1

  يتحت فشار در كشاورز يارياستفاده از آب -2

 دارند  ازين يادیكه به آب ز یاز كشت محصوالت زيپره -3

 خاک( شیو كنترل فرسا یاهي)حفاظت از مراتع و پوشش گي زداريآبخ تیریمد -5

 ینيرزمیز يهاسفره یمصنوع هیتغذ -4

 ها و استفاده مجدد از آبها و پسابفاضالب تیریمد -6

 118 ص ( 24/1مورد هر مورد  5) 

1 

21 

 (24/1) كباریساعت  25الف( هر 

 (24/1)( سنجش از دور ب

 مادون قرمز)فروسرخ( -1 (ج

 بنفش)فرابنفش( يماورا -2

 رادار -3

 111 ص (24/1مورد هر مورد  2)  ویكروویامواج ما -5 

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 جمالت درست و نادرست را با ص و غ مشخص كنيد.

 و( غ   هـ( غ   د(غ   ج( غ   ب(ص  الف (غ 
5/1  

2 
 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.

  3ز      1و      2هـ         2د      1ج       3ب       1الف 
55/1  

3 

 جاهالی خالی را با كلمات مناسب پر كنيد .

 مالک اقتصادي  -

 دامنه  نفود -

 آمایش سرزمين  -

 خشكسالی  -

 موتور بخار  -

 چابهار  -

5/1  

5 
 مسيرها یا خطوطی كه بين مكان ها قرار دارد. -1

 گره ها یا نقاطی كه بوسيله مسيرها به هم مربوط می شود. -2
5/0  

5/0 حمل و نقل چند وجهی به حمل و نقل چند منظوره هم می گویند تركيبی از دو یا چند شيوه حمل و نقل است.  4  

5/0 شرق آسيا را به غرب اروپا پيوند می دهد.  6  

5/0 بازارهاي محلی   –قلعه هاي دفاعی  7  

55/0 شكل حوضه آبخيز دراز است كه هرچه حوضه درازتر و كشيده تر باشد سيل خيزي آن كمتر است.  9  

8 
 مدیریت مخاطره در سه مرحله 

 بعد از وقوع مخاطره  -3حين وقوع     -2قبل از وقوع    -1
55/0  

11 

 الف( به بخش هاي پيرامونی یك شهر حومه می گویند. 

 ب( افزایش شهرنشينی و گسترش حمل و نقل وسایل ارتباطی 

 ج( براي خرید یا كار و استفاده از خدمات شهري

5/1  

55/0 ب( بنياد مسكن انقالب اسالمی      ج( جهاد سازندگی  الف(جهاد سازندگی  11  

55/0 خروجی  -3                                 پردازش  -2                           ورودي  -1 12  

13 
 حاشيه نشينی  –مسكن نامناسب  –بيكاري  –الف( درآمد كم 

 ب( خسارت وارد كردن به اموال عمومی ، بناها و آثار فرهنگی كه از انحرافات اجتماعی است.   
5/1  

15 

 طول مسير قابل احداث بين دو مكان   

 xــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ×   111

 طول مسير مستقيم بين دو مكان   

km
x

km
   
4 100 400

200
2 1 2  

برابر مسير مستقيمی كه آن دو مكان را به یكدیگر مربوط  2یعنی كوتاه ترین مسير ممكن براي ساختن راه بين دو مكان  211

 می كند. 

5/0  

14 
در برنامه ریزي حمل و نقل سرعت رسيدن مسافر یا كاال به مقصد و زمانی كه براي نقل و انتقال طی می شود اهميت دارد 

 برخی كاالها باید به سرعت حمل شود در حالی كه براي برخی زمان طوالنی مشكلی ایجاد نمی كند. 
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
 25ساعت طول می كشد پس كره زمين را به  25درجه است و یك دور چرخش زمين به دور خودش  361محيط كره زمين 

 درجه است و هر قاچ برابر با یك ساعت است.  14قاچ تقسيم می كنيم كه هر قاچ 
1 

17 
مخاطرات طبيعی بر اثر فرایندهاي طبيعی رخ می دهند اما انسان می توانند با فعاليت هاي خود در افزایش یا كاهش خسارات 

 نقش داشته باشند. 
1 

19 
در این روش قبل از وقوع سيل شدت جریان آن را بر اساس روش هاي هيدرولوژي محاسبه و تخمين زده می شود سپس با 

 شود. مهندسی و احداث سازهاي مناسب نسبت به هدایت انحراف و مهار سيل اقدام میبه كارگيري روش هاي 
1 

18 

لی مهم به سبب انرژي عظيمی كه در امتداد آن نهفته است قبل ـموقعيت گسل هاي لرزه خيز را شناسایی می كند خطوط گس

بت ل ثـاي این تغييرات دمایی را در اطراف گساویر ماهواره ـتوليد گرما می كند و تص ود وـاز وقوع زلزله دچار تنش می ش

 می كند. 

1 

21 
 .الف( حجم آبی كه در زمان مشخص از یك مقطع معين عبور می كند 

 ب( واحد اندازه گيري مترمركعب بر ثانيه است . 
55/0  

21 
 حمل و نقل جاده اي نسبت به سایر شيوه ها قابليت جا بجاي مقدار كمتري مسافر را دارد. -1 

 ظرفيت كاميون و تریلی براي حمل بار كمتر از وسایل حمل و نقل آبی و ریلی است.-2
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب روشندل  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد :
 6ص               24/1الف ( درست   
 71    ص           24/1ب ( نادرست 

 82ص                 24/1ج ( درست 
 111ص              24/1نادرست  د (

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد :
 44ص                     24/1الف ( حمل و نقل هوایی  

 64ص                 24/1چند وجهی  نقل حمل وب ( 
 93ص                              24/1ج ( مركز سطحی 

 119ص                                   24/1خشكسالی  د (

1 

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد :
 27ص                  24/1یا حسگر اطالع آتش سوزي 2الف ( 
                          67ص              24/1ی   ترش حمل و نقل عمومسگیا  1ب ( 
     85ص                             24/1یا وجود پوشش گياهی 3ج ( 
                         116ص                  24/1ایجاد كانال هاي انحرافی      - 3د ( 

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد :  
                         2ص                                           24/1الف ( عوامل طبيعی 

                         35ص                                      24/1ب ( كسترش بيكاري  
                         52ص                                                   24/1پ ( انگلستان 

                         65ص             24/1سوختگی شدید   24/1ت ( خطر انفجار 
 . شود يريكند، جلوگ یكه خط از آنها عبور م يریجزا ایمختلف كشورها  يدر مكان ها 24/1  یمیمشكالت روز تقو تا ازث ( 

                         74ص                                                                         24/1
                          119ص                                                   24/1ج ( خشكسالی

 

25/0  

25/0  

25/0  

5/0  

 

5/0  

25/0  

4 
 يواردات كاال از كشورها - 5 مونتاژ  عیتوجه به صنا - 3  از كشاورزان دولت نكردن تیحما - 2 نينادرست زم ميتقس - 1

                         21(                            ص      24/1مورد، هر مورد  3ی  ) ذكر خارج
55/0  

5/0                         38ص                           24/1ب ( وروي                             24/1الف ( خروجی   6  

7 
                         47ص                                    24/1، شيوه حمل و نقل لوله اي   24/1الف ( مزایا 
                         54  ص                                 24/1 ، شيوه حمل و نقل جاده اي 24/1ب ( معایب 

1 

9 
 نهیهز – 5         سرعت و زمان انتقال - 3          نوع و حجم محموله ها - 2     ی ) مسر ها و شبكه ها (دسترس – 1
 ایمنی  – 9              زیست  طيمححفظ   - 7             یعيطب يها یژگیو - 6             تقاضا – 4

                         48( ص      24/1مورد، هر مورد  3) ذكر 

1 

8 
                         92ص            24/1طوفان ب (                                   73ص                    24/1مشهد الف ( 

                         112ص             24/1ی مرئت (                                114ص             24/1پ ( غير سازه اي
1 

11 
6ص الف (  74 -14=61(24/1)                                61÷14=5( اختالف ساعت 24/1) 
 ب ( 15+  4عصر = 18(24/1) 

1 

11 
                                 95ص          24/1ب ( نقطه كانونی                92ص                   24/1( توسفريل )سنگ كره الف ( 

                                 96ص            24/1اطلس انوسياق یانيكمربند مپ ( 
55/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یعقوب روشندل  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0     98ص            24/1در دوره خشك و بدون بارش سالب (                      24/1الف ( دشت سيالبی   12  

13 
 24/1 رود ۀحوض یعيطب يها یژگیو- 3            24/1شكسته شدن سد ها  – 2               24/1 شدت و مدت بارش - 1

 81ص                                                                              24/1ی انسان يدخالت ها  - 5
1 

15 

                                 23ص            24/1زاغه نشينی و اسكان غير رسمی                       12ص                   24/1مادر شهر و مگاسيتی  

                                95ص                                  24/1بزرگی و ریشتر                          42ص          24/1كشتی هاي كروز و تفریحی 

                                 69ص         BRT   24/1اتوبوس هاي تندرو و  

25/1  

5/0                                 83ص                24/1: مدل خزش 2تصویر شماره           24/1: مدل جریان گلی  1تصویر شماره  14  

16 

 یو گرسنگ یو بروز قحط يرفتن محصوالت كشاورز نياز ب ایكاهش  - 1

 شدن روستاها هيا و تخله مكان ریشوند به سا یم یكه دچار خشك سال یمهاجرت ساكنان مناطق - 2

 گونه ها یمهاجرت برخ ایوجانوران  اهانيرفتن گ نيب از - 3

 خشك شدن آنها ای ینيرزمیو ز یآب سطح ریذخا كاهش - 5

 و حركت آنها به سمت سكونتگاه ها زگردهایر شیافزا - 4

                         88( ص       24/1مورد، هر مورد  2) ذكر 

5/0  

17 
 دهد رخي دترشدی لرزه نيزم 24/1 ،يانرژ باره كی هيو ممكن است در اثر تخل 24/1شود  یم تر شيب يتجمع انرژامكان 

 111ص                                                                             24/1
55/0  

19 

 113ص                   24/1  لرزه نيدر زمان وقوع زم تیریمدالف ( 

 112ص                 24/1  لرزه نيوقوع زم پيش ازدر  تیریمدب ( 

 113ص                          24/1 لرزه نيوقوع زم بعد از تیریمدج ( 

55/0  

18 

 موجود ینيرزمیو ز یسطح يآب ها هیرو یاز مصرف ب زيدر مصرف آب و پره ییصرفه جو - 1

 تحت فشار ياريآب يو استفاده از روش ها يدر كشاورز ياريآب يبهره ور شیافزا - 2

 يكه به آب كمتر یو محصوالت یمقاوم به خشك اهانيدارند و كاشت گ ازين ادیكه به آب ز یاز كشت محصوالت زيپره - 3

 .ازمندندين

 مختلف يآب باران به روش ها يساز رهيو ذخ يآور جمع - 5

 ینيرزمیآب ز يسفره ها یمصنوع هیتغذ - 4

 خاک شیو كنترل فرسا یاهيحفاظت از مراتع و پوشش گ ،يزداريآبخ تیریمد - 6

 آب از مجددفاضالب ها و پساب ها واستفاده  تیریمد - 7

                         118( ص         24/1مورد، هر مورد  2) ذكر 

55/0  

21 
 111ص                                                                                                   24/1الف ( زمين لرزه 

 115ص         24/1 رودخانه ها ريگ ليس محری در سازها و ساخت  24/1 ها سكونتگاهوسعه ب ( ت
55/0  

21 

  24/1شهري  مطالعات توسعه - 5ي و مطالعات جو یهواشناس - 3ی  عيمنابع طب  - 2ي مطالعات انرژ - 1الف (

 111ص                            24/1ی عيطب مخاطرات – 4          24/1ی  طيمح ستیمطالعات ز  - 5 

 112ص                                               24/8ي ماهواره ا ( تاليجید)  یرقوم ریبه صورت تصاوب ( 

1 

22 

 61ص                    24/1یا گِرِه ها   4ب (               8ص               24/1یا آستانه نفوذ    5الف ( 

 55ص               24/1پ ( پ یا حمل و نقل 

 99ص                        24/1یا سيل  6ث (               31ص                       24/1یا سرانه  1ت ( 

25/1  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسین نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
    58درس سوم ص         24/1ب( نادرست                         2درس اول ص        4/1الف(  نادرست     

  111درس ششم ص        24/1د( درست                     62درس چهارم ص        24/1ج( درست         
1 

2 

  35درس دوم ص   24/1ب( انقالب سبز                                       11درس اول ص     24/1الف(  نيویورک       

    39( ص1مهارتهاي جغرافيایی )     24/1ج( تصميم گيري    

 111درس ششم ص  24/1ه( تركيب شيميایی                                64درس چهارم   ص     24/1د( ایمنی               

25/1 

3 

              31درس دوم    ص            24/1(  مطالعۀ كاربري زمين                            3الف(  گزینۀ )

   38(  ص1مهارتهاي جغرافيایی )           24/1(     ورودي                                                1ب( گزینۀ )

          61درس چهارم    ص            24/1                                                    141(    3ج( گزینۀ )

 115درس ششم     ص           24/1( هدایت و اصالح شيب آبراهه                       2د( گزینۀ )

1 

5 

  7درس اول ص                                              الف(  خدماتی كه ارائه می كنند                  

 4/1  

 21درس دوم ص            ب( فضاي جغرافيایی   ،   فعاليت                                                

        24/1                    24/1          

 34درس دوم ص             ج(تامين مسكن محرومان   ،   بنياد مسكن                                  

                      24/1               24/1 

  43درس سوم ص از كشورهاي سازنده به سایر كشورها        ،  د( حمل خودرو هاي صادراتی 

   24/1                                24/1 

                                                                                                                                                                                     65اده ،قطار را متوقف كنند .    درس چهارم صه( رانندگان قطار نمی توانند بالفاصله پس از مشاهده عابران پي

                          24/1                                                                     24/1               

     81درس پنجم  ص                         و(     حجم بارش         و      مدت زمان آن                                

              24/1                        24/1                                                                            

   119درس ششم ص           (           4/1 .                  )ز( الزم است استعداد لغزِش مجدد ارزیابی شود

             79( ص 2مهارتهاي جغرافيایی )              (24/1)   (      location یا    موقعيت )     (24/1)گزینۀ    مكان  ح(

4 

 5/0 6درس اول ص                         24/1ب( فرهنگ و مناسبات اجتماعی                    24/1الف ( مالک جمعيتی   4

 55/0 55درس سوم ص       24/1؛          ج( سياسی     24/1؛             ب( اقتصادي      24/1الف ( اجتماعی   6

7 
  62ص     24/1ب(    مطالعات مكان یابی          61الف ( به معناي تراكم رفت و آمد  و تاخير زمانی بيشتر ص

 درس چهارم    48ص       24/1ج( بُعد كيفی               24/1                          24/1                                        
1 

9 
 69آالیندگی كمتر      ؛     تعداد زیادي انسان را جابه جا می كند     ؛  ترافيك ندارد             درس چهارم ص 

24/1 24/1 24/1 
55/0 

8 
 95الف (مقدار انرژي اي كه زمين لرزه آزاد می كند   ب(  ریشتر          ج( دستگاه لرزه نگار   درس پنجم  ص 

 24/1 24/1  24/1 
55/0 

11 

 24/1  .ج( اضافه می شود          24/1          +       3:31ب(                    24/1درجه           14الف ( 

 (24/1)       81ـ 14=  74د (  ؛ اختالف طول جغرافيایی دو نقطه الف و ج     

                              74تا  73(   ص2مهارتهاي جغرافيایی )                           ( 24/1)       74÷ 14=  4اختالف زمانی دو نقطه        ؛     

 ( 24/1)     19-4= 13بعداز ظهر (  1؛ ساعت درنقطه ج     )       

5/1 

 



 

233 

 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 حسين نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

11 

                                                                                          24/1الف (دخالت هاي انسانی  

 ب( نفوذ پذیري خاک كاهش می یابد. در نتيجه سرعت رواناب حاصل از بارش بيشترمی شود .     

 82و 81درس پنجم ص                      24/1                                             24/1 

55/0 

 5/0  81و81درس پنجم ص      24/1ب(  حوضه هاي كشيده               24/1الف (  شبكۀ زهكشی    12

13 
 درس پنجم          87ص  24/1ب( آب و هوایی                                             98ص  24/1الف (آبدهی 

 درس پنجم                  95ص    24/1د( همگرا                        95ص  24/1ج(  نقطۀ كانونی زمين لرزه 
1 

15 
      84( یا  زیر بُري رودخانه ها        ص 1ب( شماره )                  83( یا  زمين لغزش      ص 3الف ( شماره )

 درس پنجم                                 24/1                                                         24/1                                    
5/0 

14 

 زیرا پوشش گياهی یا زندگی جانوري هر منطقه ، با نوع آب و هواي آن ) خشك یا مرطوب ( سازگار شده است،

 24/1 24/1                                                 

 و وقتی بارش منطقه از ميانگين كمتر می شود ، موجودات زنده نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند .  

 89درس پنجم  ص               24/1 24/1 

1 

16 
 عالوه بر اینكه تاثيرات نامطلوب كمتري بر محيط زیست دارند ، در دراز مدت مفيد تر و بسيار كم هزینه ترند . 

 24/1                                      24/1                             24/1          114ص  6درس 
55/0 

17 
 4/1آید ؛ براي مثال آتش سوزي ها ، انفجار لوله هاي گاز و ...    الف ( مشكالتی كه پس از وقوع زلزله پيش می 

 113س ششم ص در           4/1ب ( ساختمانهاي نيمه مخروبه ممكن است در پس لرزه ها فرو بریزند .  
1 

19 
 (  24/1الف ( مطالعات خاک شناسی و پایداري زمين . ) هر مورد 

 117(    درس ششم ص 24/1، پایدار سازي سطوح شيب دار) هر مورد  ب ( مقاوم سازي لوله هاي انتقال انرژي
1 

 25/0 112(  ص 3مهارتهاي جغرافيایی )                                                                                24/1طيف مرئی          18

21 
 24/1             ساعت       25ب (                 landsat      )24/1الف ( ماهوارۀ لندست )

 111(  ص 3مهارتهاي جغرافيایی )                                                    24/1ج( با استفاده از نور    روز                
55/0 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فخرالسادات مهدیون  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

55/0 الف( صحيح                       ب( غلط                               پ( صحيح  1  

55/0 به سبب تقسيم نادرست زمين، حمایت نكردن دولت از كشاورزان، توجه به صنایع مونتاژ  2  

3 

 الف( فقر شهري                   

 ب( شهر پایدار                     

 پ( فرهنگ بومی و ملی 

55/0  

5 

 ( فعال كردن اقتصاد روستا 1

 ( خدمات اجتماعی و فرهنگی  2 

 اندازهاي طبيعی آن  –( حفظ امنيت محيط زیست روستا و چشمه 3 

55/0  

5/0 گيرد. تجزیه و تحليل و مدل سازي در مرحله پردازش صورت می 4  

6 
ایل هاي علمی و فناوري در توليد و وسپيشرفت –گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  –افزایش جمعيت و تقاضا براي حمل و نقل 

 حمل و نقل 
55/0  

55/0 الف( ایاالت متحده آمریكا                    ب( كانتينتري                   پ( بندر چابهار  7  

شاخص انحراف 9 =
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
 × 133     

95
53

 ×
133
1

=
9533
53

= 153  

 برابر طوالنی تر  4/1

1 

8 
ر باشد تهرچه مجموع طو ل مسيرهاي پيموده شده كمتر باشد امكان دسترس به آنها بهتر است. هرچه تعداد نقاط بين راه كم

 امكان دسترسی به آن مكان بيشتر است.  
55/0  

 1 حمل و نقل چند وجهی تركيبی از دو یا چند شيوه مختلف حمل و نقل است و مزیت آن كاهش زمان و هزینه حمل و نقل است.  11

25/0 گسترش حمل و نقل عمومی  11  

∘15                                                  11-4=4باشد.  صبح می 4الف( ساعت در شهر )الف(  12 ساعت1

95 𝑥
 =

95

15
= 5 

 شود دوشنبهشود مثالً اگر یكشنبه است شهر )ب( میب( در شهر )ب( یك روز به تاریخ اضافه می

55/0  

 

5/0  

55/0 تعيين موقعيت جغرافيایی و طول و عرض و ارتفاع و زمان مورد نظر است.  13  

15 
رین تدتواند شدیها میشده در كانون گسلافتد و آزاد شدن انرژي ذخيره هاي فعال اتفاق میجابجایی زمين در امتداد گسل

 .هاي فعال دور بودلرزها را ایجاد كند به همين دليل باید از گسل
1 

25/0 اوراسيا  –همگرایی صفحات عربستان و اقيانوس هند  14  

16 

ينطور هرچه همتر و تعداد انشعاب حوضه بيشتر باشد احتمال وقوع سيل خيزي بيشتر است در یك حوضه آبخيز هر قدر وسيع

يل خيزي تر باشد سشكل حوضه آبخيزگردتر و شيب بيشتر باشد سيل خيزتر است و به عكس هرچه حوضه درازتر و كشيده

 كمتر است.  

1 

 1 هاي پرشيب  وزیربري دامنه –خاک برداري  –كشاورزي  –شود ها كه باعث افزایش وزن دامنه میساخت و ساز بر روي دامنه 17

25/0 ها رودخانه زیر بري 19  

18 
در خشكسالی آب و هوایی ميزان، بارش در یك منطقه از حد ميانگين بارندگی ساالنه آن منطقه كمتر است. ولی در خشكسالی 

 تواند نياز یك نوع زراعت یا كشت را برطرف كند. زراعی ميزان بارش نمی
1 

55/0 وسته زمين هاي پتغيير فاصله بين شكستگی –هاي زیرزمينی تغيير در آب –ها هاي كوچك زمين در راستاي گسلكاهش لرزش 21  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فخرالسادات مهدیون  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 ي انسان هاي نابخردانهفعاليت 21

22 
انحراف یا  -ها نسبت به هدایتهاي مهندسی و احداث سازهي شدت و جریان سيل با بكارگيري روشدر این روش محاسبه

 شود.  سيل اقدام میمهار 
1 

23 

 تغيير و بازسازي منطقه  -1

 ساماندهی شبكه زهكشی سطح توده لغزشی -2 

 براي پيشگيري استعداد لغزش مجدد ارزیابی شود.  -3

55/0  

25 
شود بطوریكه كمترین ميزان بارش را در خرداد و تيرماه و تابستان داریم زمانيكه با افزایش ميزان دما، ميزان بارش كم می

 بيشترین ميانگين دماي سال وجود دارد. 
1 

24 

 هاي زمين لغزش را بررسی كرد. ها و حركت توده( جابجایی مواد سطح دامنه1

 ها به هر منطقه را بررسی نمود. هاي باران زا و زمان دقيق رسيدن آن( جهت حركت سامانه2

 كرد. هاي لرزه خيز را شناسایی می( موقعيت گسل3

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 توحید عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 عبارات درست و نادرست را مشخص و جمالت نادرست را اصالح كنيد.
 (24/1نادرست عوامل طبيعی. )  -1
 (24/1نفوذ. ) نادرست آستانه  -2
 (24/1درست. )  -3
 (24/1نادرست گسل فعال )  -5
 (24/1نادرست مخاطره. )  -4
 (24/1بر عكس است )  -نادرست   -6

5/1  

2 

 جاهاي خالی را با جمالت و كلمات مناسب تكميل كنيد.
 (4/1موقعيت )  -مقر    -1
 (4/1بزرگی  )  -شدت   -2
 (24/1تمركز جمعيت )  -3
 (24/1فعال )گسل هاي   -5
 (24/1خشكسالی )  -4
 (24/1تصاویر ماهواره اي )  -6

2 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
 پارک ها  -گزینه الف : معابر و پل ها   -1
 گزینه ج : بخش پردازش  -2
 گزینه د :  پوسته و بخش باالیی گوشته  -3

5/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد. 
 (4/1مهمترین شهر یك ناحيه، استان یا كشور )الف ( بزرگترین و 

 (74/1محيط زیست )  -اقتصادي   -ب ( اجتماعی، فرهنگی 
 (4/1پ ( محاسن : حمل كاال با كشتی مقرون به صرفه ترین محدودیت ها : سرعت كشتی كم می باشد. )

 (4/1دیگر پيوند داده شده اند. )ت ( تعدادي مكان هاي جغرافيایی كه به صورت یك سامانه به وسيله مسيرهایی به یك
 (4/1ث ( مدیریت زمان و كاهش هزینه حمل و نقل. )

 (74/1كمربند ميانی اقيانوس اطلس. )  -اطراف اقيانوس آرام   -ج ( كمربند كوهستانی آلپ هيماليا 
به گسيختگی می كند.  چ ( نقطه اي در عمق زمين كه در آن انرژي انباشته در سنگ ها براي نخستين بار آزاد و گسل آغاز

(4/1) 
 (4/1زراعتی. )  -ح ( خشك سالی آب و هوایی 
حریم فعاليت انسانی   -جهت حركت سامانه هاي باران زا   -حركت توده هاي زمين لغزش   -خ ( جابجایی مواد سطح دامنه 

 (74/1و .. . )
 (24/1د ( سازمان مدیریت بحران )

5/5  

4 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

شاخه اي از دانش جغرافيا كه جابجایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمين مطالعه می كند و به بررسی الگوهاي پراكندگی 
 و شيوه هاي حمل و نقل و تاثيرات آن ها بر محيط به منظور برنامه ریزي و مدیریت مطلوب منطقه می پردازد.

1 

6 
حمل و نقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادالنه همه مردم ایمنی آنها و سالمت حمل و نقلی كه در آن نيازهاي مربوط به 

 محيط زیست در   برنامه ریزي براي حال و آینده آن در نظر گرفته شود.
1 

 1 هزینه احداث بزرگراه ها و خرید و تعمير ناوگان حمل و نقل شهري  -مشكل كمبود پاركينگ و اتالف وقت  7
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  نهایی درس:سؤاالت امتحان 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 توحيد عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 زیرا در شرق تهران است و اهواز اذانش دیرتر شروع می شود و در غرب تهران است.  -در زاهدان اذان زودتر  9

 1 افزایش ریزگردها و ....   -كاهش ذخایر آب سطحی و زیر زمينی   -از بين رفتن گياهان و جانوران یا مهاجرت برخی گونه ها  8

 1 دخالت انسانی  -ویژگی هاي طبيعی حوضه رود   -شكسته شدن سد   -شدت و مدت بارش  11

11 
توزیع امكانات و تجهيزات مورد   -مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهيزات  مورد نياز پس از سيالب 

 نياز مصدومان
1 

12 
 مدیریت فاضالب و پسماند  -تغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیر زمينی   -مدیریت آبخيزداري   -صرفه جویی در مصرف آب 

 و .... 
5/1  

13 

 سواالت وصل كردنی

 شماره مناسب از سمت چپ را براي عبارات سمت راست انتخاب كنيد. )یك مورد اضافی می باشد(

 (2الف ( ساعت گرینویچ       )

       (                      4ب ( اختالف طول جغرافيایی بين دو قاچ      )

                                       (1)      پ ( اختالف ساعت بين دو قاچ

                                               (3)  ت ( ساعت هماهنگ جهانی

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 غالمیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 غ                –ج                    غ           -ب                  ص     –الف 

 ص -ن                ص            -م             ص             -د   
5/1  

2 

 فرهنگ بيمه                                        -عوامل طبيعی                                 ب –الف 

 خشكسالی                                        -د                             كانونی                –ج   

 بحران  –ن  عمومی                                          -م   

5/1  

3 
در ایران طبق مصوبه شوراي عالی معماري و شهر سازي به مادر شهر هایی كه بيش از یك ميليون نفر جمعيت داشته باشند 

 كالن شهر می گویند.
1 

5 

 ایجاد شغل                                           - 1

 توسعه امكانات گردشگري براي جذب گردشگر   – 2

 ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان براي فروشندگان دوره گرد            -3

 حمایت از كار آفرینان  – 5

1 

4 
به برنامه ریزان كمك می كند  تا محدودیت ها را بشناسند و طوري برنامه ریزي كنند تا از فضاي شهري به طور مناسب 

 استفاده شود.
5/0  

5/0 داده هاي توصيفی   -2داده هاي مكانی           -1 6  

7 

 احداث كوتاه ترین راه از طریق تونل طوالنی                     -1

 احداث طوالنی ترین راه بدون تونل  -2 

 احداث مسير به صورت نه طوالنی نه كوتاه از طریق تونل هاي كوتاه -3 

1 

 1 اروپا  –آمریكا                       د  –چين                            ج  –جلفا                     ب  -تبریز  –الف  9

8 
 مسير ها یا خطوطی كه بين مكانها قرار گرفته اند.     –1

 گره ها یا نقاطی كه به وسيله مسير ها به هم مربوط می شوند. – 2
1 

 1 درجه از طول جغرافيایی از جلو خورشيد عبور می كند. 14درجه است و در هر ساعت  361محيط كره زمين  11

11 

 نمایش طول و عرض جغرافيایی مكانها              -1

 نمایش وضعيت آب و هوایی مكان ها   -2

 دسترسی به نقشه مكانها خيابانها و شهر ها به صورت سه بعدي با عوارض و ساختمانها   -3 

 نمایش جهت هاي جغرافيایی قبله    -5

 دوربين هاي كنترل در مسير انتخاب شده  –پمپ بنزینها  –نمایش رستورانها  -4 

 امكان ذخيره كردن نقشه ها براي زمانی كه به اینترنت دسترسی نيست  -6 

1 

12 
 استفاده می شود.مقياس مركالی یا شدت : براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از زمين لرزه  -1

 مقياس ریشتر یا بزرگی : كه مقدار انرژي آزاد شده را اندازه گيري می كند.  -2
1 

13 
 وضعيت ناهمواري -2                                     شكل و وسعت حوضه  رود      -1

 جنس و نفوذ پذیري خاک - 5    ميزان شيب حوضه رود                                            -3 
1 

15 
دامنه هایی كه شيب زیادي دارند و حجم زیادي از رسوبات فرسایش یافته سطح آنان را پوشانده است و دامنه هایی كه در 

 مناطق مرطوب قرار گرفته اند یا پوشيده از درختان متراكم اند یا درز و شكاف بسيار دارند.
1 

14 
 درون زمينی             –ب                 برون زمينی         –الف 

 درون زمينی  –د                برون زمينی            –ج  
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 غالميان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
 حجم بارش   -1

 مدت زمان بارش  -2 
5/0  

17 
 گرم شدن آب و هواي كره زمين و بی نظمی هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمی -1

 افزایش جمعيت و مقدار مصرف آب , نبود مدیریت صحيح و بهره برداري نادرست از منابع آب سطحی و زیر زمينی  -2 
1 

19 

 انفجار لوله هاي گاز  -1

 آتش سوزي ها  -2 

 پس لرزه ها   -3 

 لغزش هاي زمين   -5

 اتصال كابل هاي برق  -4

1 

18 

 تعمير و باز سازي منطقه به ویژه در صورت تخریب تاسيسات زیر بنایی مثل خطوط آب و برق و گاز  -1

شبكه زهكشی سطح توده لغزشی ساماندهی شود به طوري كه نفوذ پذیري آن كاهش یابد. در صورت اصالح شبكه  -2

 زهكشی سطح لغزش آب باران كمتر نفوذ كند و به سرعت تخليه شود .

 پيش گيري از خطرات آتی الزم است استعداد لغزش مجدد ارزیابی شود .براي  -3

5/1  

21 

 می توانيم جابجایی مواد سطح دامنه و حركات توده ایی زمين لغزش را به طور دقيق در حد سانتی متر اندازه گيري كنيم. -1

تغييرات دوره ایی را نشان می دهد آنها را می توان موقعيت گسل هاي لرزه خيز را شناسایی و با استفاده از تصاویري كه  -2

 پایش كنيم.

 می توانيم جهت حركت سامانه هاي باران زا و زمان دقيق رسيدن آنها به منطقه را از چند روز قبل پيش بينی كنيم. -3

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فرشته مروی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 (74(             د: غلط        )ص44ج: درست      )ص         (        27ب: درست     )ص       (          2الف: غلط     )ص  1

2 
 ( 61ج: مسيرها     )ص         (                   31ب: كاربري زمين   )ص      (                      15الف: مگاال پليس   )ص 

 (111و: اصول مهندسی  )ص         (                  119ه: خشكسالی     )ص      (        111د: سازمان مدیریت بحران  )ص 
5/1  

3 
  (         111ب: امواج الكترومغناطيس     )ص                   (           13الف: جهان شهر   )ص 

  (93د: مركز سطحی زمين لرزه   )ص                             (83ج: زمين لغزش   )ص  
1 

5 

           4/1(22ب: شهر پایدار   )ص                 4/1(   6الف: مالک جميعتی   )ص  

 4/1( 59ج: لوكوموتيو الكتریكی یا برقی   )ص   

 4/1(95مركالی   )ص        74/1(  81)ص       خيزتر استد: هر چه شكل حوزه آبخيز گردتر و شيب ان بيشتر باشد سيل

 1( 68الیندگی هوا ندارند و عمر موتور انها زیاد است.     )ص   آها  : این اتوبوس و

 4/1(67ز: گسترش حمل و نقل عمومی     )ص    

( 75را حل كرد. )ص  توان از طریق تناسب مسئله ساعت زمانی، بنابراین می1درجه طول جغرافيایی برابر است با  14ح: هر 

1 
𝟏𝟓

𝟔𝟎
=

𝟏 ساعت

𝒙
= 𝟔𝟎 ÷ 𝟏𝟓 = 𝟒                             𝟒 + 𝟏𝟓 = 𝟏𝟗 

  

25/5  

4 
وقتی مهاجران فقير به شهرها وارد ميشوند با توجه به گران بودن قيمت زمين و خانه در شهر به ساخت غيرقانونی مسكن 

 (25)ص         پردازند.      موقتی در حاشيه و اطراف شهر می
55/0  

6 
مدیریت منابع طبيعی................فقط دو مورد    –آمایش زمين  –كاربري زمين –برنامه ریزي و مدیریت شهرها و روسنا ها 

 (39)ص
5/0  

5/0 (15تمركز صنایع دانش بنيان            فقط دو مورد   )ص  -تمركز موسسات مالی و پولی –تمركز وانبوهی جمعيت شهري  7  

9 

 ها قابليت جابجایی تعداد كمتري مسافر را دارد.اي نسبت به سایر شيوهحمل و نقل جاده

 ها كمتر از حمل و نقل آبی و ریلی است.ظرفيت حمل كاال توسط كاميونها  و تریلی

 (54سوخت و آالیندگی محيط زیست در این شيوه حمل و نقل بسيار زیاد است.        )ص  ميزان مصرف 

55/0  

5/0 (62اید.      )ص  تر میهر چه حجم محموله بيشتر باشد )مانند غالت بصورت فله( هزینه پایين 8  

11 

بندي ساعت رسمی ایران نسبت به زمانبندي گرینویچ معين شده است. براي مثال ساعت هر یك از كشورها با توجه به زمان

 + است.  4:31ی هند ئو بمب  -5+ است و ساعت رسمی سنت جان كانادا 3:31النهاري گرینویچ با توجه به تفاضل نصف

 (74)ص  

55/0  

11 
 الف. ایجاد مسيرهاي ویژه دوچرخه سواري 

 (68   هاي امن دوچرخه و نظایر ان                    )صب. احداث پاركينگ
5/0  

12 

 ترافيك........................

 آلودگی هوا...................

 (67آلودگی صوتی...........................                                )ص  

55/0  

5/0 (95ها بيشر است.     )ص   هاي همگرا نسبت به سایر گسلميزان تخریب و خسارات ناشی از نزدیك شدن گسل 13  

15 
 ویژگيهاي طبيعی حوضه رود                     شكسته شدن سدها                  شدت و مدت بارش

 (81و  81هاي انسانی                      )ص    دخالت
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 فرشته مروي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 ها باشيم.پس از وقوع زمين لرزه باید مواظب پس لرزه

 شيرهاي آب و گاز را بسته و محل را ترک كنيم.باید سریعا برق و 

تا حد ممكن بر روي اوار حركت نكنيم، چون امكان دارد افرادي زیر فضاي خالی اوار وجود داسته باشند كه حركت ما باعث 

 ریزش اوار بر روي انها شود.

 (113مورد                 )ص   2زدگان و برپا كردن چادرهاي امداد                    فقط اسكان موقت زلزله

1 

16 
 ايروش سازه

 (115و  114اي                     )ص    روش غير سازه
5/0  

17 

 هاي تند شيب

 هاي پرتگاهیلبه

 هاي پرشيب رودهاكناره

 (117ها                                     )ص   هاي پرشيب درهدامنه

1 

19 

 اب......................................صرفه چویی در مصرف 

 بري ابياري در كشاورزي................................افزایش بهره

 (118پرهيز از كشت محصوالتی كه به اب زیادي نياز دارند..............................                     )ص    

5/0  

18 

 ورت تخریب تاسيسات زیربنایی مثل خطوط اب و برق و گازتعمير و بازسازي منطقه بویژه در ص

 شبكه زهكشی سطح توده لغزشی ساماندهی شود.......................................

 (119براي پيشكيري از خطرات اتی الزم است استعداد لغزش مجددا ارزیابی شود.             )ص    

55/0  

21 
 مطالعه –هاي مختلف از جمله مطالعات انرژي )نفت و گاز( منابع طبيعی )كشاورزي( هواشناسی و مطالعات جوي در زمينه

 (111مخاطرات طبيعی                          )ص     –مطالعات زیست محيطی  –توسعه شهري 
55/0  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه متشکری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
  .جاي خالی را با كلمات مناسب پركنيد 

 الف( دامنه نفوذ          ب( پایداري               ج(  برقی            د(  شبكه               ه(  مركالی  
1725 

2 
 گزینه صحيح را انتخاب نمایيد.  

   3ه(                       2د(                 1ج(                        3ب(                              2الف( 
1725 

3 
 مشخص كنيد. .  "غ "و   "ص"جمالت درست ونادرست را با 

 ج( ص               د(  غ                      ه(   ص        الف( ص                            ب(  غ            
1725 

5 
 موارد سمت راست را به عناوین سمت چپ  ربط دهيد.      

                                                                                                                              4د(                  2ج(                        5ب(                              3الف( 
1 

4 
 هریك از ویژگی هاي زیر مربوط به كدام یك از انواع شيوه هاي حمل ونقل  می باشد ؟ 

 ج( )   لوله اي     (                       ب( )   هوایی     (                  الف( )        حمل و نقل آبی      (
0755 

مساحت  ÷جمعيت  = 4111÷ 11111 = 1,4  6  0755 
 075 الف ( خروجی            ب( پردازش  7
 0755 تركيبی طوالنی و كوتاه،  تونل كوتاه    -طوالنی مسير بدون تونل     -حفر تونل      9

8 

دركشورهاي اسكاندیناوي با توجه به زمستانهاي سخت بارش برف و یخبندان تجهيزات خاصی درپاک سازي جاده ها یا  

نوع سواحل از نظر بریدگی یا مخاطرات محيطی مانند سونامی یا طوفان هاي موسمی براحداث ومدیریت  –ها  احداث فرود گاه

تپه ماهوري با نواحی مسطح فرق دارد بنابراین هزینه هاي حمل ونقل احداث خط آهن در نواحی مرتفع و  -بندر گاهها   

 وفناوري بررسی شود.           )    یك مورد كافيست (

1 

 075 تا بتوان زمان و هزینه حمل و نقل به خوبی مدیریت شود.  11

11 
 ساعت طول می كشد.  25درجه است ویك دور چرخش آن  361الف( محيط زمين 

 غرب ساعت گرینویچ قراردارند.ب( چون در 
    1  

 1 ر                                       . ظتعيين موقعيت جغرافيایی وطول و عرض و ارتفاع مكان ها وزمان مورد ن 12

13 

 الف(  مركز سطحی زمين لرزه  : به ناحيه اي از سطح زمين كه روي كانون زلزله قرار دارد. 

 ب( به حجم آبی كه در زمانی مشخص ازیك مقطع معين رود عبور می كند. 

 ج( هر رود مانند شاخه هاي درخت انشعاباتی دارد كه به مجموعه آنها شبكه زهكشی می گویند. 

175 

15 
ها هم زمان به  زیرا در حوضه هاي گرد به علت انشعابات پراكنده سرشاخه ها كه طول آنها به یك اندازه است همه جریان

 خروجی ميرسند. پيامد آن موجب سرریز و وقوع سيل . 
1 

14 

       1,24الف( خشكسالی زراعتی     

           1,24ب(  پيامدهاي آن     

   1,4ج( خشك و نيمه خشك    

1 

 1 زیر بري دامنه  براي ساخت جاده باعث می شود كه دامنه تكيه گاه خود را ازدست بدهد و دچار زمين لغزش شود .   16
 1 در اثر فشار بر الیه هاي پوسته زمين سطح آبهاي زیر زمينی باال و پایين برود یا تركيب شيميایی آنها  تغيير یابد.   17

19 
              1,4مطالعات خاک شناسی و پایداري زمين انجام شود.  

 1,4كارهاي ایمن سازي مانند مقاوم سازي لوله هاي انتقال انرژي پایدار سازي سطوح شيب دار و...  
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ناهید گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 (24/1نمره   )هر مورد 1درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد. 

  (شهرگرایی             3ب( گزینه          ميليونی                   چند شهرهاي ( افزایش1الف( گزینه

 (خشك و نيمه خشك5د(گزینه              درصد                                                76(2ج (گزینه 

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد:

       24/1ب(برقی                      24/1نيویورک 24/1الف(لندن  

 24/1بزرگی -24/1د(شدت                     24/1اقتصادي-24/1ج(اجتماعی 

55/1  

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد:

               24/1ج(ص                  24/1ب(ص               24/1الف(ص  

 24/1ه(غ                    24/1د(غ  

25/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

                       24/1موقعيت  24/1الف( مقر)مكان ،جایگاه( 

 24/1ب(  زیر بري رود خانه ها

                                                  24/1ج( توسعه كشاورزي

 24/1د( حاشيه نشينی )زاغه نشينی( 

25/1  

4 

 به پرسش هاي مربوط به مهارت ها و فنون جغرافيایی پاسخ دهيد.

                                                            24/1الف( پردازش  

 24/1ساعت   25ب(

 مورد كافی است( 2) ذكر 24/1منابع زمينی24/1مخابراتی 24/1هوا شناسی 24/1ج( نظامی 

                                            24/1د(ساعت هماهنگ جهانی 

  24/1ه( نصف النهار گرینویچ   

 24/1نظامی  24/1و(ایاالت متحده آمریكا 

 24/1عمليات امداد و نجات 24/1كوهنوردي 24/1طرح هاي عمرانی 24/1ز( نقشه برداري 

 ذكر دو مورد 24/1كنترل ترافيك 24/1رد یابی 

5/2  

6 

 به سواالت مربوط به شبكه حمل و نقل پاسخ دهيد. 

       24/1الف( جاده اي 

        24/1ب( انگلستان 

           24/1و  آزاد راه ها  24/1ج(احداث بزرگراه ها  

          24/1د(ریلی

 )دو مورد( xبا اشعه 24/1و مسافران 24/1كنترل چمدان ها     24/1ه(  دوربين هاي كنترل سرعت  

                        24/1و( مدیریت حمل و نقل درون شهري 

  24/1و  مياندوآب 24/1ز( بناب  

                      24/1ح(
  𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟔𝟎
=

  𝟏

𝟏𝟎𝟎
 

241 =161÷51111 

55/2  
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   : مدت امتحان صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ناهيد گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

7 

 .دهيد پاسخ طبيعی مخاطرات مدیریت به مربوط سواالت به

 4/1احتمال وقوع زلزله (الف

 (ب

  24/1 /و تابلوهاي مغازه ها فاصله بگيریم.24/ و تير هاي چراغ برق 24از ساختمان هاي بلند :خيابان در داشتن قرار - 1

و تا پایان  24/1خود رو را در كنار خيابان یا جاده و دور از ساختمان هاي بلند یا تير هاي برق متوقف كنيم  :رانندگی هنگام -2

 24/1.  ين لرزه در خودرو بمانيمزم
 

  24/1اتصال كابل هاي برق   24/1پس لرزه ها  24/1لغزش هاي زمين   24/1انفجار لوله هاي گاز  24/1آتش سوزي ها (ج

 ( مورد 3) 
 

 4/1و  ساخت و سازها در حریم رود خانه ها   4/1توسعه سكونتگاه ها (د
 

   (ه

 موجود زیرزمينی و سطحی هاي آب رویه بی مصرف از پرهيز و آب مصرف در جویی صرفه -1

 فشار تحت آبياري هاي روش از استفاده و كشاورزي در آبياري وري بهره افزایش-2

 كمتري آب به كه محصوالتی و خشكی به مقاوم گياهان كاشت و دارند نياز زیاد آب به كه محصوالتی كشت از پرهيز-3

 .نيازمندند

 مختلف هاي روش به باران آب سازي ذخيره و آوري جمع-5

 زیرزمينی   آب هاي سفره مصنوعی تغذیه-4

 خاک   فرسایش كنترل و گياهی پوشش و مراتع از حفاظت آبخيزداري، مدیریت-6

 نمره1)ذكر دو مورد كافی است(  .آب از مجدد واستفاده ها پساب و ها فاضالب مدیریت-7

 

4 

9 

 دهيد.به سواالت مربوط به مخاطرات طبيعی پاسخ 

 الف(

 24/1  آتشفشان    24/1 لرزه زمين مانند ؛24/1( درونی دیناميك) زمينی درون منشأ با طبيعی مخاطرات -1

 4/1 طوفان    24/1 صاعقه    24/1 سيل مانند ؛24/1( بيرونی دینا ميك) زمينی برون منشأ با طبيعی مخاطرات -2

 24/1ها نوع ناهمواري  24/1موقعيت جغرافيایی    ب(

        24/1گوشته فوقانی   ج(

 24/1مركالی    24/1نقطه كانونی   د(  

 ایران سرزمين باالي شكستگی و خوردگی موجب چين24/1 اوراسيا - هند اقيانوس و24/1 عربستان صفحات همگرایی  ه( 

  .است منطقه آن خيزي لرزه اصلی علت درنهایت، و شده

 .شود بارمی خسارت سيل24/1شود، سرریز و برود فراتر رود ظرفيت از كه 24/1یابد رودآنقدرافزایش آبدهی اگر و( 

 و 4/1كنند عبور ها پل این هاي دهانه از توانند نمی شده كنده درختان هاي شاخه و ها تنه سيل، وقوع زیرادر حين  ز( 

 4/1.شوند می ها پل تخریب حتی و شدنآب سرریز باعث سرانجام

 مورد( 3)ذكر 24/1لغزش زمين و   24/1گِلی جریان     24/1خزش   24/1ریزش ح( 

 دست به ساله 31 دوره یك براساس كه)  منطقه آن االنهـس دگیـبارن گينـميان حد منطقه از یك بارش در ميزان اگر  ط( 

 .است داده رخ سالی منطقه خشك آن در كه گفت توان می 24/1 كمترباشد،24/1 ( آید می

 )ذكر دو مورد( 24/1گرسنگی و 24/1قحطی بروز و 24/1كشاورزي محصوالت رفتن بين از یا كاهش  ي(

5/5  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریده احمدزاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 0755 ص -3        غ              -2ص              -1جمالت صحيح و غلط:     1

 0755 د  -3ج                       -2     د           -1       گزینه مناسب:         2

 275 بيشتر -5      تركيه . عراق      -3           فقر شهري  -2       شهرهاي ميليونی                -1         كلمات مناسب:      3

 1 كيلومتر 54 5

4 

 خسارت وارد كردن به اموال عمومی وبناهاوآثار فرهنگی در شهرهاست.-1

ماهواره كه بطور شبانه روزي در یك مدار دقيق زمين را دور ميزنند و    25سامانه موقعيت یابی جهانی است متشكل از  -2

 هایی حاوي اطالعات شامل تعيين موقعيت و طول و عرض و ارتفاع مكانهارا به زمين ميفرستند. سيگنال

175 

 1 خشكسالی آب و هوایی -5      مركالی         -3سنجنده           -2لندست        -1 6

7 

ا و  مكانيابی شهركه-مدیریت منابع طبيعی -آمایش سرزمين-كاربري زمين–برنامه ریزي و مدیریت شهرها و روستاها  -1

    -یامورنظام –نقشه برداري  -شبكه هاي حمل ونقل –عمران  -مخاطرات محيطی –محيط زیست  -معادن -كشاورزي   -صنایع

  كسب وكار و تجارت -شبكه هاي بهداشت و درمان

1 

9 

       7/1الف(  حمل و نقل ریلی . جابجایی با قطار امنيت زیادي دلرد. هزینه حمل و نقل كمتر از جاده اي است. مصرف سوخت 

 جاده اي است و آالیندگی كمتري دارد.    

 ب( حمل ونقل كاال با كشتی بویژه كاالهاي حجيم و بزرگ در مسافتهاي طوالنی 

175 

8 

                  61درجه                     دقيقه   14                               

                  51    =11   -   41                          11          =61    ÷14  ×51       =x                                           

 دقيقه است. 24درجه و  51طول جغرافيایی كرمانشاه               51 

1 

 075 مدل واگرا 11

11 

 سال( باالترین سطحی كه احتمال دارد آب34بر اساس آبدهی گذشته یك رودخانه )حداقل  با انجام دادن محاسبات آماري

آن رود در آینده در حين وقوع یك سيل در برگيرد ، در نظر ميگيرند ) معموال صد سال آینده كه به آن دوره بازگشت صدساله     

 و ساز داده نميشود.می گویند( . در حریم سيل گير تعيين شده در اطراف رود اجازه ساخت 

1 

12 
ا   و به دنبال صنعتی شدن و توسعه كارخانه ها و ی –مهاجرت فزاینده روستائيان به شهر ها به منظور اشتغال و دستمزد بيشتر 

 رشد بخش خدمات و ورود این كشورها به تجارت جهانی  بوده است.
1 

13 
كند ، آبدهی رود ) دبی( ميگویند.كه واحد آن مترمكعب بر   ثانيه حجم آبی كه در زمان مشخص از یك مقطع معين رود عبور می 

 است. چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانه آبدهی آن بيشتر شود سيل رخ می دهد.
1 

15 

در دامنه ها و نواحی پایكوهی ، سنگها و موادي كه بر اثر فرسایش تخریب شده اند تحت تاثير نيروي جاذبه زمين به سمت 

 پائين  دست حركت می كنند كه به آن حركت دامنه اي گفته می شود. 

 زش است.       جریان گلی و زمين لغزش است. مهمترین و خسارت بارترین آنها زمين لغ –خزش  -انواع آن : ریزش

175 

14 

 آمایش سرزمين عبارتست از سامان دادن و نظم بخشيدن به فضاهاي جغرافيایی و توزیع متوازن ، متعادل و منطقی جمعيت ، 

 فعاليتها و تجهيزات   و امكانات در سطح سرزمين.

 انسان                                                                                                                                                          

 

 

 فضاهاي جغرافيایی                                        فعاليت                                                                                                            
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریده احمدزاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 

 گرم شدن آب و هواي كره زمين و بی نظمی هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمی

افزایش جمعيت و مقدار مصرف آب ، نبود مدیریت صحيح و بهره برداري نادرست از منابع سطحی و زیر زمينی.پيامدها :  -

مهاجرت ساكنان مناطقی كه دچار خشكسالی  شده اند  –كاهش یا ازبين رفتن محصوالت   كشاورزي و بروز خشكسالی 

كاهش ذخایر آبسطحی و زیر زمينی ویا  –اجرت برخی گونه ها ازبين رفتن گياهان و جانوران یا مه –و تخليه روستاها 

 ها. افزایش ریزگردها و حركت آنها به سوي سكونتگاه -خشك شدن آنها

1 

17 
باعث كاهش نفوذ آب باران می شود و    –هدف آن كاهش نفوذ پذیري آن است  –جزو اقدامات بعداز وقوع زمين لغزش است 

                                                                        سرعت تخليه را زیاد می كند.                                                                                                   
175 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ( 3جغرافيا )سؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             عبدالقادر عثمانی رودیطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه  ردیف

 1             د( درست                          ج( درست                      ب( درست                            الف( نادرست    1

 1  د( سرانه                      ج( بنياد مسكن                      ب( حومه       الف ( فعاليت هاي اقتصادي   2

 1               5د( گزینه                            1ج( گزینه                    3ب( گزینه                             2الف( گزینه  3

5 

  ب(  ارتباط دادن مكان ها و نواحی به یكدیگر                              و برگزاري كارگاه هاي آموزشی  الف( با آموزش عمومی  

  ( حركت همرفتی مواد  ـه                د ( شهرداري                       گردشگري  ج(كشتی هاي تفریحی 

   ز( اروپا                                 و( مناطق خشك ونيم خشك 

5/3  

5/0  خروجی  -2                                         ورودي  -1 4  

 4/1  آسيب كمتر به محيط زیست                     مقرون به صرفه بودن        انتقال حجم عظيمی از مایعات  6

  الف( 7

  گر ه ها   -2             مسيرها    -1ب(     

1 

 74/1  بهبود حمل ونقل شهري  -گراه رهزینه زیا د بز - كمبود پاركينگ  -آلودگی صوتی  - آلودگی هوا   -ترافيك  9

8 

          درجه  14هر قاچ  قاچ  25الف( 

              .النهار مبداء در آن سوي كره زمين قرار دارد درجه اي است كه در امتداد نصف 191النهار  ب( خط روز گردان نصف

  .براي اینك از مشكالت روز تقویمی در مكان هاي مختلف كشور ها یا جزایر ي كه خط از آنها عبور می كند جلوگيري شودج( 

 براي مقاصد نظامی   /د( توسط متخصصان درایاالت متحده آمریك

2 

 74/1   یا از هم دور می شوند )واگرا(  یا به هم نزدیك می شوند )همگراه(    یا در كنار هم می لغزند )امتداد لغز(  11

 74/1  اوراسيا  -اقيانوس هند  - همگرایی صفحات عربستان 11

 74/1  ج ( مركز سطحی زمين لرزه                  هيماليا  -ب( آلپ             الف( مقياس ریشتر   12

 74/1    واحد آن متر مكعب بر ثانيه   -به حجم آبی كه در زمان مشخص از یك مقطع معين رود عبور می كند آبدهی رود گویند  13

 4/1  زیر بري رودخانه ها  –فعاليت انسان ها روي دامنه –فوران هاي آتشفشانی  –زمين لرز –ذوب برف  –بارش سنگين  15

14 
خشكسالی یك دوره كم آبی است كه طی آن یك منطقه با كمبود غير منتظره بارش و تبخی آبی مواجه می شود كه این دوره 

  معمول ترین نوع آن خشكسالی آب وهوایی - می تواند از چند ماه تا چند سال تداوم داشته باشد 
74/1 

16 
بررسی تغيير اندازه فاصله بين  –تغيير در آب هاي زیر زمينی  –كاهش لرزش هاي كوچك زمين در راستاي گسل ها 

  شكستگی هاي پوسته زمين  
74/1 

 74/1  حریم سيل گير ها  ساخت وساز هادر حریم رود خانه  و  -توسعه سكونتگا ه ها   17

 1   ج ( خشكسالی                      ب (مطالعات خاک شناسی و پایداري زمين                   الف ( وزارت كشور      19

18 
افزایش بهره  –پرهيز از كشت محصوالتی كه به آب كمتري نياز دارد  -مدیرت فاضالب ها   –صرفه جویی در مصرف آب 

  ذخيره سازي و جمع آوري آب باران    –وري آبياري كشاورزي 
1 

 1  ش اطالعات  زپردا   ورورد اطالعات رقومی     ب (پيشرفت فناوري هاي ماهواره اي      الف ( به صورت رقومی  21

 

 

شاخص انحراف)%(=  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یمحمود قندهار  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر كنيد:

 ...................... است.الف( گام چهارم در چرخه آمار 

 ب( اولين قدم براي یافتن داده ها و بررسی متغير مورد نظر ...................... است.

 پ( براي توصيف داده هاي ..................... گزارش درصد هميشه باید با گزارش ..................... همراه باشد.

1 

 1 )بدون تكرار ارقام( چند عدد زوج پنج رقمی می توان نوشت؟  4و  5و  3و  2و 1و  1با ارقام  2

3 

 یك سكه و یك تاس را با هم پرتاب می كنيم.

 الف( فضاي نمونه این آزمایش تصادفی را بنویسيد.

 ب( پيشامد رو آمدن سكه یا زوج آمدن تاس را مشخص كنيد.

5/1  

5 

نفره انتخاب كنيم. مطلوب است  4دانش آموز پایه دوازدهم یك كميته  5دانش آموز پایه یازدهم  و  6می خواهيم از بين 

 احتمال اینكه:

 الف( همه اعضاي كميته از پایه یازدهم انتخاب شوند.

 نفر از پایه دوازدهم باشند. 2نفر از پایه یازدهم و  3ب( 

5/1  

4 

, 𝟏در دنباله    𝟑 , 𝟔 , … 

 ب( ضابطه بازگشتی دنباله را بنویسيد.              بعدي را بنویسيد.الف( دو جمله 

 پ( نمودار دنباله را براي سه جمله اول رسم كنيد.

2 

6 

 الف( در جاهاي خالی اعدادي قرار دهيد كه دنباله زیر یك دنباله حسابی باشد. 
𝟑 ,    ,    , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟗 , … 

 بدست آورید.ب( جمله عمومی دنباله قسمت الف را 

 است؟ 88پ( كدام جمله دنباله برابر 

2 

 جمله اول دنباله حسابی زیر را بدست آورید. 21مجموع  7
𝟓 , 𝟖 , 𝟏𝟏 , … 

5/1  

9 

 جدول زیر را كامل كرده و نوع دنباله را مشخص كنيد.

 جمله اول نسبت مشترک پنج جمله اول ضابطه بازگشتی جمله عمومی دنباله

𝒂𝒏 = (
𝟏

𝟓
)

𝒏−𝟏

 
    

 

5/2  

,𝟏                                           مجموع  شش جمله اول دنباله زیر را بدست آورید. 8 𝟒, 𝟏𝟔, … 5/1  

11 
 هر یك از عبارت هاي زیر را به ساده ترین صورت ممكن بنویسيد.

√−𝟑𝟐
(𝟐𝟔) )پ 𝟒𝟒(𝟑−)√ )ت 𝟓

𝟏

𝟕 )ب 𝟑
𝟑

𝟒 × 𝟕
𝟓

 )الف 𝟒
 

55/1  

55/0 را بدست آورید. -27و ریشه سوم عدد  4چهارم عدد ریشه هاي  11  

12 

 را بدست آورید. 𝒂از تساوي زیر 

(
𝒂

𝟏
𝟐

𝒂
𝟏
𝟔

)

𝟔

= 𝟗 
1 

𝒚نمودار تابع نمایی  13 = (
𝟏

𝟐
)

𝒙
 1 را رسم كرده و افزایشی یا كاهشی بودن آن را مشخص كنيد. 

15 
درصد در سال باشد، جمعيت این  6جمعيت شهري یك ميليون نفر است. اگر رشد جمعيت به صورت نمایی و با ضریب ثابت 

𝟏𝟎(𝟏/𝟎𝟔))شهر پس از ده سال چند نفر خواهد شد؟  = 𝟏/𝟕𝟗)                                             
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خدیجه آمارلویی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

1 

 درجاهاي خالی عبارت مناسب  را قرار دهيد. 

 الف(در گام........................از چرخه آمار با استفاده از معيارها ،نمودارها و مفاهيمی كه آموخته ایم،نتایج را متناسب با هدف

 هاي كارمان ،نوع متغيرها و ویژگی هاي داده ها گزارش می كنيم.

 است. 𝒅ب(هر دنباله حسابی یك تابع  ...................است كه ............همان اختالف مشترک جمالت دنباله یعنی 

𝐚𝐧پ(اگر  = 𝟐 𝐧   و𝒃𝒏 =
𝟏𝟎

𝟑𝒏−𝟏
𝐚𝟑باشد.مقدار   + 𝐛𝟐 .................برابراست با 

 كه برابر است با.............جواب معادله  ................. است 𝟑𝟐−   ت(ریشه پنجم عدد  

2 

2 

 و بدون تكرار:« دوستان » با حروف كلمه

 الف(چند كلمه چهار حرفی می توان نوشت؟

 ختم شوند؟« ن »شروع شوند و با حرف « د»ب(چند كلمه شش حرفی می توان نوشت كه با حرف  

5/1  

3 
را "رخ ندهد. Cرخ دهند و   Bو Aپيشامد هاي "باشند. عبارت توصيفی   Sسه پيشامد از فضاي نمونه اي  Cو Bو Aفرض كنيد 

𝑨)به صورت عبارت مجموعه اي نمایش دهيد.  ∩ 𝑩) − 𝑪 
5/0  

5 

مهره به تصادف خارج می كنيم، مطلوب است محاسبه ي احتمال  3مهره آبی می باشد ،  5مهره سبز و  4از جعبه اي كه شامل 

 آن كه:

 باشد.الف( هر سه مهره سبز 

 مهره سبز باشد 2ب( حداقل 

5/1  

4 

از دانش آموزان یك كالس در مورد تعداد ساعت هاي  مطالعه كتابهاي غير درسی  در هفته سوال شد و عددهاي زیر بدست 

 11و6و23و1و5و7و9و8و3و4و5و1و3و2آمد.     

 كدام معيار گرایش به مركز و كدام معيار پراكندگی براي داده هاي باال مناسب است؟ چرا؟  

1 

6 

 مدل ریاضی هر كدام از مسایل زیر باشد،دامنه ي هر كدام را مشخص كنيد.  𝒇اگر تابع 

 ℝ              ℕ     الف(تغييرات سطح دریاچه ي اروميه در بيست سال اخير           

  ℝ                    ℕ  ب(دماي خانه در هر لحظه از شبانه روز                   

5/0  

𝒂𝒏+𝟏پنج جمله اول دنباله بازگشتی   7 = {

𝟏

𝟐
𝒂𝒏 𝒏  زوج

𝟑𝒂𝒏 + 𝟏 𝒏 فرد 
𝒂𝟏را وقتی   =  1 باشد، بنویسيد.  𝟏𝟑

5/1 قرار دهيد كه یك دنباله حسابی تشكيل دهند.                  26و 4دو عددرا طوري بين  9  

,𝟑مجموع عددهاي رو به رو را بدست آورید.                                         8 𝟏𝟎, 𝟏𝟕, …,356      5/1  

11 

,𝟏دنباله رو به رو را در نظر بگيرید                                                            
𝟏

𝟐
,

𝟏

𝟒
,

𝟏

𝟖,
…                    

 الف( نوع دنباله را مشخص كنيد و نسبت مشترک دنباله را بدست آورید. 

 ب( رابطه ي بازگشتی دنباله را بنویسيد.

 را بنویسيد. پ( ضابطه تابعی  دنباله

 جمله اول را دنباله بدست آورید.7ت (مجموع 

5/2  

𝒙 اگر  11 + 𝒙و    𝒙و 𝟑 −  1 را بدست آورید.  𝒙سه جمله متوالی یك دنباله هندسی باشند ،مقدار  𝟐

12 

 عبارت رادیكالی را به صورت تواندار و عبارت توانی را به صورت رادیكالی بنویسيد. 

𝟒𝟗√(الف 
𝟑

𝟔(ب                                              =
−𝟑

𝟓 =   

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خدیجه آمارلویی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

13 

 هاي زیر را به ساده ترین شكل ممكن بنویسيد.                    الف(حاصل هریك از عبارت

 𝟕(الف   
𝟔

𝟓 × 𝟕 
𝟒

𝟓 (𝟖 𝟐)(ب                =
𝟏

𝟔𝟔(𝟐−)√( پ             𝟒
=                      

 را درتساوي زیر مشخص كنيد. 𝒙ب( مقدار 

𝟓𝒙 × 𝟕𝟔 = 𝟑𝟓𝟔 

2 

𝒚نمودار تابع  15 = (
𝟏

𝟐
)

𝒙
 1 را رسم كنيد و افزایشی یا كاهشی بودن آن را مشخص  كنيد. 

14 

ثابت ده درصد در سال رشد كند.معادله كلی  جمعيت شهري سيصد هزار نفر است.اگر رشد جمعيت به طور نمایی و با ضریب

 رشد این جمعيت را بنویسيد.

 ب(جمعيت این شهر پس از دو سال چند نفر خواهد شد؟

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 زهره امینی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 :جاهاي خالی را با عبارت مناسب كامل كنيد 

))الف( حاصل عبارت 
𝒏
𝟏

 .برابر با .......................... است (

 ب( پيشامد .................... را پيشامد نشدنی می گویيم. 

𝒂𝒏پ( در هر دنباله حسابی  −  𝒂𝒏−𝟏 ................... برابر است با 

     ت( عددهاي حقيقی .................. ریشه چهارم ندارند.

1 

2 

 مفروض است ؛ ) بدون تكرار ارقام (  A{ =  1و 2و 5و 6و 9و  8مجموعه } 

 رقمی و زوج می توان نوشت؟ 4الف( چند عدد 

 می توان نوشت؟  91111رقمی و بزرگ تر از  4ب( چند عدد 

 دارد؟  9چند زیر مجموعه سه عضوي و شامل رقم  Aپ( مجموعه 

5/1  

3 
دانش آموز را به تصادف و با هم  3دانش آموز رشته انسانی  4دانش آموز رشته تجربی و  5دانش آموز رشته ریاضی  3از بين 

 دانش آموز رشته ریاضی باشند ؟ 2انتخاب می كنيم چقدر احتمال دارد كه حداقل 
1 

5 

سعی دارد اعالم كند در درس ریاضی و آمار موفق تر  Bدرس ریاضی و آمار دارند در نمودارهاي زیر كالس  B,Aدو كالس 

 است چرا این نمودارها گمراه كننده است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

  4و  9و  11و  15و  17براي جمالت دنباله  .... و 

 الف( رابطه بازگشتی دنباله را بنویسيد.

 ب( ضابطه تابعی دنباله را بنویسيد.

 پ( نمودار دنباله را براي سه جمله اول رسم كنيد . 

5/1  

6 

 با نوشتن جمالت رابطه هاي بازگشتی ، مشخص كنيد كدام یك دنباله حسابی است ؟

𝒂𝒏+𝟏 =  
𝟏

𝒂𝒏
     ,      𝒂𝟏 = 𝟐 

𝒂𝒏+𝟏  =   𝒂𝒏 + 𝟓    ,    𝒂𝟏 =  −𝟏  
 

1 

7 
 در دنباله حسابی زیر جمله بيستم را حساب كنيد. 

𝟐 − √𝟐 , 𝟐 , 𝟐 + √𝟐 , … 
 

1 

5/1 است . جمله سی ام این دنباله را مشخص كنيد.  82و جمله نوزدهم آن  42یازدهمين جمله یك دنباله حسابی  9  

8 
 مجموع عددهاي زیر را به دست آورید . 

  13و 17و  21و ....... و  98
5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهره امينی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 
می باشد نسبت مشترک دنباله را مشخص كرده ، چهار جمله اول  86و  12جمالت پنجم و هشتم یك دنباله هندسی به ترتيب 

 آن را بنویسيد. 
5/1  

11 
 مجموع جمالت زیر را بيایيد. 

𝟏

𝟓
+

𝟏

𝟏𝟎
+

𝟏

𝟐𝟎
+ ⋯ +

𝟏

𝟔𝟒𝟎
 

5/1  

12 

 حاصل عبارت هاي زیر را به صورت یك عدد توان دار بنویسيد. 

𝟐−𝟏  ×  (𝟎. 𝟓)𝟑  ×  (
𝟏

𝟐
)

𝟏𝟎

 

 

𝟕𝟎  ×  𝟐𝟓 × 𝟑𝟏𝟎 × 𝟑𝟐

𝟐−𝟕
  

5/1  

13 
 است . ریشه ي هشتم این عدد چند است ؟  16ریشه دوم مثبت عددي 

 
1 

15 

 را مشخص كنيد.  xدر تساوي زیر مقدار 

𝒙𝟓  ×  𝟏𝟓𝟑

𝟑𝟐  ×   𝟑𝟓  × 𝟑 
=  𝟓𝟖 1 

14 

 جاهاي خالی ر ابا عبارت مناسب كامل كنيد. 

𝒇(𝒙)الف( در تابع  =  𝒂𝒙   اگر 𝒂 >  ................ می یابد. ) افزایش ، كاهش ( fمقدار  xبا افزایش مقدار   𝟏

𝟎)ب( دامنه تابع  < 𝒂 < 𝟏 )  𝒚 = 𝒂𝒙  ( .اعداد حقيقی و برد آن ........... استℝ+ , ℝ ) 

5/0  

𝒚الف( نمودار مختصاتی تابع نمایی  16 = 𝟑𝒙    . 1 را رسم كنيد 

17 
درصد در سال باشد جمعت این  6جمعيت شهري یك ميليون نفر است اگر رشد جمعيت به صورت نمایی و با ضریب ثابت 

 شهر پس از ده سال چند نفر خواهد شد ؟ 
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیده فاطمه کالنی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

55/0 با این نقاط چند مثلث می توان تشكيل داد؟نقطه وجود دارد  12روي محيط یك دایره  1  

2 
ختم « ي»حرفی می توان نوشت كه به  3و بدون تكرار حروف )با معنی یا بی معنی( چند كلمه ي « والیت»با حروف كلمه ي 

 شوند؟ 
55/0  

5/0 یك پدیده تصادفی و یك پدیده ي قطعی نام ببرید؟ 3  

25/0 در پرتاب دو تاس با هم فضاي نمونه داراي ................ عضو است.  5  

4 
سيب به تصادف انتخاب می كنيم. مطلوبست محاسبه ي احتمال اینكه  3سيب لكه دار  4سيب سالم و  12از جعبه اي شامل 

 دو سيب سالم و یك سيب لكه دار باشد. 
55/0  

25/1 گام هاي چرخه ي آماري را نام ببرید.  6  

7 

در مساله ي زیر علت عدم تناسب جامعه ي آماري با نمونه ي انتخاب شده را توضيح دهيد. براي بهبود نمونه گيري چه راه 

 . نحلی پيشنهاد می كنيد: مساله: نظرسنجی از مادران یك شهر درباره ي ميزان رضایتشان از برنامه هاي كودک تلویزیو

 صبح  11تا  9نمونه: انتخاب تصادفی برخی منازل از تمامی مناطق شهر و مراجعه به آنها بين ساعت 

55/0  

9 
𝒂𝒏در دنباله با ضابطه ي  = 𝟐𝒏 + ابتدا چهار جمله ي اول دنباله را بنویسيد سپس فرمول بازگشتی دنباله را بنویسيد و  𝟏

 نمودار آن را رسم كنيد. 
5/1  

𝒂𝟏جمله ي سوم دنباله ي بازگشتی  8 = 𝒂𝒏+𝟏 و  𝟐− =
𝟏

𝟑
𝒂𝒏  .5/0 را بنویسيد  

5/0 جمله ي عمومی را بنویسيد.  5و  1و  -2و  -4در دنباله ي حسابی  11  

11 
 كدام دنباله حسابی است:

  𝒃𝟏 = −𝟏        𝒃𝒏+𝟏 = 𝒃𝒏 + 𝒂𝟏)ب          𝟓 = −𝟏        𝒂𝒏+𝟏 =
𝟏

𝒂𝒏
 )الف          

1 

 1 است؟ 444است. كدام جمله ي دنباله برابر  9و اختالف مشترک برابر  -4در یك دنباله ي حسابی جمله ي اول برابر  12

 1 را بدست آورید.  1و  4و  8و ... و  511مجموع عددهاي  13

15 
𝒂𝒏اگر در یك دنباله ي هندسی جمله ي عمومی به صورت  = (

𝟏

𝟑
)𝒏−𝟏  باشد جمله ي اول و نسبت مشترک و ضابطه ي

 بازگشتی دنباله را بنویسيد. 
5/1  

𝒂𝟏اگر  rدر دنباله ي هندسی با نسبيت مشترک  14 > 𝟎  , 𝟎 < 𝒓 < 5/0 باشد آنگاه دنباله افزایشی/ كاهشی است.  𝟏  

5/1 است. جمله ي هفتم این دنباله را بدست آورید.  253و جمله ي پنجم آن  27جمله ي سوم یك دنباله ي هندسی  16  

17 
 مجموع زیر را بدست آورید. 

                                                                                                                                     5186  + ... +16  +5  +1  =S 
5/1  

19 
 ساده كنيد. 

 (
𝟑𝟒

𝟐𝟔)
𝟏

𝟐 𝟒(𝟐𝟑))پ            = 𝟔(𝟐/𝟏))ب           = × (
𝟐𝟏

𝟏𝟎
)𝟒  )الف =

5/1  

𝒙𝟓×𝟏𝟓𝟑را بدست آورید.                                                                           xاز تساوي روبه رو مقدار  18

𝟑𝟐×𝟑𝟓×𝟑
= 𝟓𝟖   5/1  

21 
باشد جمعيت این درصد در سال  6جمعيت شهري یك ميليون نفر است. اگر رشد جمعيت به صورت نمایی و با ضریب ثابت 

 شهر پس از ده سال چند نفر خواهد شد؟
5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیده فاطمه خادمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمالت را با عبارات مناسب كامل كنيد.

 را ناسازگار گویند هرگاه  .................................... . Bو  Aدو پيشامد   الف( 

 ترین گام رسيدن به پاسخ است.ي آمار ، ..................................... مهمچرخهب( در 

 باشد.ي بازگشتی به صورت ................................ می، ضابطه dو اختالف مشترک  𝒂𝟏ي اول ي حسابی با جملهپ( براي دنباله

𝒚 مشترک دو تابع يطهت( نقطه به مختصات )..........و...........( نق = 𝟑𝒙 و𝒚 = (
𝟏

𝟑
)

𝒙
 باشد.می  

 

25/0  
25/0  

25/0  
5/0  

2 

 ي مناسب را انتخاب كنيد.گزینه

𝒂𝒏ي هندسی به صورت الف( دنباله = 𝒂𝟏𝒓𝒏−𝟏   بافرض𝒂𝟏 > 𝟎و   𝟎 < 𝒓 <  ، ..........................  است.  𝟏

 كدامهيچ )         5ثابت  )          3كاهشی )         2افزایشی   )1                        

     ب(  اگر داشته باشيم 
3

m 1
2

64



 
  
 

 كدام است؟ m، آنگاه مقدار       ، 

1(   -19               2(  19             3(  -8            5  )8 

 

25/0  

 

25/0  

5/0  توان نوشت كه به ))م(( ختم شود؟حرفی می5بدون تكرار حروف )بامعنی یا بی معنی( چند كلمه باحروف كلمه )) برنامه(( و  3  

5 

 :كنيم. مطلوبست تعييننویسيم و یك كارت به تصادف خارج میرا روي كارتهایی می24هر یك از اعداد زوج طبيعی كوچكتر از 

 الف( فضاي نمونه این آزمایش تصادفی

 باشد. 5كه در آن عدد روي كارت مضرب  Aب( پيشامد  

 كه در آن عدد روي كارت مجذور كامل باشد. Bپ( پيشامد 

 را با اعضا مشخص كنيد. A-Bو  B ∩Aت(  پيشامدهاي  

25/1  

25/1 فرزند، احتمال اینكه فرزند اول دختر و فرزند دوم پسر باشد را به دست آورید.  5در یك خانواده اي با  4  

6 

 داده هاي زیر در یك مطالعه آماري ثبت شده اند، 

                     11 – 19 – 12 – 12 – 15 – 21 – 9 – 6 -2 – 22 – 21 – 25 – 22 – 16 – 15 

 دو داده اضافه كنيد به طوري كه ميانه و ميانگين تغييري نكنند؟

5/1  

7 

 با توجه به دنباله هاي

𝒂𝒏 =
(−𝟏)𝒏

𝟐𝒏
𝒃𝒏+𝟏و          = 𝒃𝒏 + 𝒏,   𝒃𝟏 = 𝒄𝒏و            𝟑 = {

𝟏 𝒏زوج

𝒏𝟐 𝒏فرد
   

 حاصل عبارتهاي زیر را به دست آورید.

𝒂𝟐الف(  + 𝒃𝟐 + 𝒄𝟑 

𝒄𝟐ب(   − 𝒂𝟑 + 𝒃𝟑 

2 

5/1 ي چهارم دنباله را به دست آورید.باشد. جملهمی 49ي هجدهم آن برابر و جمله  24ي هفتم یك دنباله حسابی برابر  جمله 9  

8 
سه عدد قرار دهيم، به طوري كه تشكيل دنباله حسابی بدهند. در این صورت اختال ف مشترک را  51و  13اگر بين دو عدد 

 تعيين كنيد.

1 

11 
واحد كاال به ميزان توليد  71كند و تصميم دارد كه در آخر هر سال واحد كاال توليد می  641یك كارخانه تا پایان سال اول  

 سال، در مجموع چند واحد كاال می تواند توليد كند؟ 4د. پس از گذشت سال قبل اضافه كن

1 

 1 است. نسبت مشترک این دنباله را به دست آورید. 134ي هفتم برابر و  جمله 4ي چهارم برابردر یك دنباله هندسی جمله 11
12 x 𝟏𝟐ي را طوري بيابيد كه دنباله𝒙 − 𝟒  ,     𝟓𝒙  , 𝟐𝒙 + 25/1 یك دنباله هندسی باشد.   𝟏  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سيده فاطمه خادمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5/1 را بيابيد. nاست.   634برابر  2ونسبت مشترک  4ي اول ي اول یك دنباله هندسی با جمهجمله nمجموع  13  

15 

 بنویسيد.حاصل را به ساده ترین صورت 

(1259) (الف 
1
24 

 

64 (ب 
2
3  ÷    64

1
4 

 

   


 
  

 

3
48

0/ 8 0/ 2
 )پ 25

   

5/1  

14 

 توابع نمایی را مشخص كنيد.

 
x

xx x1
1) y 2) y 1 3) y 2 4)y 6

3
 

      
  

5/0  

16 

 درصد در سال باشد:3هزار نفر است. اگر رشد جمعيت به صورت نمایی و ضریب ثابت  541جمعيت شهري 

 رشد نمایی جمعيت را بر حسب سال بنویسيد.ي كلی الف( معادله

 سال حدودا چند نفر خواهد بود؟5ب(جمعيت شهر پس از 

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : ریاضی و فيزیك رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شکوهی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب پركنيد.

طریق انجام داد و این دو عمل را نتوان با هم انجام داد. در این صورت  nطریق و عمل دیگري به  mالف(اگر بتوان عملی را به 

 عمل دوم را انجام داد.« یا»به ...................... طریق عمل اول 

 ب( به هریك از زیر مجموعه هاي فضاي نمونه اي یك .......................... می گویند.

 ........................ بهتر نشان می دهد كه داده ها كجا متراكم و كجا پراكنده ترند.پ( نمودار 

دهد در گام ................................ می توان برخی  رخ اشتباهی م افزار نر در ه ها داد كردن وارد یا و ها داده ثبتت( اگر در 

 از اشتباهات را تصحيح كرد.

1 

 1 چند عدد سه رقمی زوج می توان نوشت؟ 1،1،2،3،5متمایز با ارقام  2

3 

 دو تاس را با هم پرتاب می كنيم.

 باشد را بدست آورید.  7الف( احتمال آن كه مجموع اعداد رو شده برابر 

 بخش پذیر باشد را بدست آورید. 4پ(احتمال آن كه ضرب اعداد رو شده بر 

1 

5 
فقط یك نفر  Bو  Aمی خواهند در یك همایش سخنرانی كنند. احتمال آنكه بين دو نفر  Eو  A  ، B ،C ،Dنفر به نام هاي  4

 سخنرانی كند چقدر است؟
1 

4 
 – 11داده ها درمورد نمرات یك دانش آموز است. ميانه و چارک ها را بدست آورید نمودار جعبه اي را رسم كنيد.              

13 – 15 – 17 – 11 – 21- 19 – 21 – 18 – 8-11 
1 

𝒂𝒏جمله چندم دنباله  6 = 4𝒏2 + 𝒃𝒏با جمله هشتم دنباله  12 = 2𝒏2 + 𝒏 +  1 برابر است؟ 1

7 
𝒂1( كه با رابطه بازگشتی به صورت  𝒌√) kباتوجه به جمالت دنباله بازگشتی براي جذر تقریبی عدد  = 𝒌 و  𝒂𝒏+1 =

1

2
(𝒂𝒏 +

𝒌

𝒂𝒏
 بدست آورید. 4√جمله براي مقدار تقریبی  3بدست می آید. جمالت را تا  (

1 

9 
 دنباله حسابی زیر را در نظر بگيرید و رابطه بازگشتی دنباله را بنویسيد.

 3،11،17،25،111   
5/0  

 2 كنيد.است. جمله سی اٌم دنباله را مشخص  132و جمله بيست وچهارم آن  79پانزدهمين جمله یك دنباله حسابی  8
 1 ، مجموع بيست جمله اول دنباله را بدست آورید. =4dو  1a=1در دنباله حسابی  11

5/1 چهار عدد به گونه اي قرار دهيد كه اعداد تشكيل دنباله هندسی دهند. 1549و  6بين دو عدد  11  

12 
و نسبت مشترک این دنباله هندسی   1436نخستين جمله یك دنباله هندسی 

1

2
است؟  6است كدام جمله دنباله برابر  

 را بدست آورید. 6تا عدد  1436مجموع جمالت این دنباله از 
5/1  

13 
 . بنویسيد دار توان صورت به را رادیكالی عبارت و رادیكالی صورت به را زیر عبارت توانی

−4(الف
3
9 = (ب                                √5/615

= 
5/0  

15 

 را به ساده ترین صورت ممكن بنویسيد.در هر مورد حاصل 

(الف (
314

211)

1
4

= (ب                             (
5−

1
9

16−
1
6

)

2

=  
5/1  

14 

 را تعيين كنيد. xدر تساوي زیر مقدار 

𝒙
1
2 × 𝒙

1
3

𝒙
3
5

= √26  
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : ریاضی و فيزیك رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 شكوهی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

16 

اگر یك گرم از این باكتري در آزمایشگاه موجود  . شود ساعت دو برابر می 1هر   هر باكتري بعد از گذشت جرم دانيم كهمی 

اكتري خواهيم ببعد از گذشت سه و نيم ساعت چند گرم ؟  پس از گذشت سه ساعت چند گرم باكتري داریم، تعيين كنيد باشد 

 ؟تداش

1 

𝒚 نمایی نمودار تابع 17 = 𝒇(𝒙) = (
1

3
)

𝒙
 1 بيان كنيد.را رسم نموده و افزایشی یا كاهشی بودن نمودار را  

19 
 ؟)تابع سه سال دیگر قيمت این كاال چقدر خواهد شد .درصد است 21تومان و نرخ تورم ساالنه  2111قيمت كاالیی امسال 

 است.( نمایی  قيمت افزایش
5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3و آمار یاضیر  درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یمحمد طالب  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

1 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص كنيد.

  گویيم.الف( به هر یك از نتایج ممكن در یك آزمایش تصادفی، برآمد می

 هاي كيفی گزارش درصد الزم نيست با گزارش تعداد همراه باشد.ب(براي توصيف داده

 هم دنبالۀ هندسی. اي وجود دارد كه هم دنبالۀ حسابی باشد وپ( دنباله

  ت( هر تابع نمایی، یك تابع افزایشی است.

2 

5/0 عضو را تعيين كنيد.  11اي با تعداد پيشامدها در فضاي نمونه 2  

Aهاي سه عضوي در مجموعۀ تعداد زیر مجموعه 3  { , , , , , }1 2 3 4 5 5/1 دست آورید.را به 6  

,هر یك از اعداد دو رقمی كه با ارقام  5 , ,3 5 7 نویسيم ) در هر كارت یك عدد ( و هایی میتوان نوشت، روي كارتمی 8

 كه عدد روي كارت زوج باشد را تعيين كنيد.كنيم. احتمال اینپس از مخلوط كردن كارتی را به تصادف خارج می
5/1  

5/0 كامل، چيست؟اي هاي مرتبط با آمار به صورت چرخهاولين گام در حل كردن مسأله 4  

6 

جملۀ پنجم دنبالۀ بازگشتی 

,

n n

a

a a

 


  

1

1

1

2 1
 را محاسبه كنيد. 

5/1  

7 
ضابطۀ تابعی دنبالۀ 

, , , , ...
1 1 1 1
2 3 4  را بنویسيد. 5

5/0  

naدر دنبالۀ حسابی  9 n 7  1 دست آورید.اختالف مشترک جمالت دنباله را به 5

 1 چهار جمله چنان درج كنيد كه شش جملۀ حاصل تشكيل دنبالۀ حسابی بدهند. 28و  5عدد  بين دو 8

,جملۀ نخست دنبالۀ حسابی  14، حاصل جمع با استفاده از فرمول 11 , , , ...1 3 5  1 را محاسبه كنيد. 7

11 
و نسبت مشترک جمالت برابر  59در یك دنبالۀ هندسی جملۀ اول 

1
 دست آورید.است جملۀ چهارم دنباله را به 2

5/1  

xاگر 12 2 ،x2  وx 4 5/1 را محاسبه كنيد. xسه جملۀ متوالی یك دنبالۀ هندسی باشد، مقدار 1  

در دنبالۀ هندسی  13
n

na
 25/1 جملۀ اول را با استفاده از فرمول مجموع جمالت دنباله هندسی، تعيين كنيد. 4مجموع  13  

 1 دست آورید.را به 91هاي چهارم عدد ریشه 15

14 
حاصل عبارت 

1 1
2 26  ترین صورت ممكن بنویسيد.را به ساده 24

25/1  

نمودار تابع  16
x

y
 5/1 دست آورید.را رسم كنيد و برد آن را به 2  

17 
نفر باشد، جمعيت شهر بعد  111111یابد، اگر در حال حاضر جمعيت آن شهر درصد كاهش می 31جمعيت یك شهر ساالنه 

 سال را تعيين كنيد. 3از گذشت 
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمارسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : مستقیمی 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب تكميل كنيد.   

 نامند.را یك ................ می Sرا یك ................ و هر زیر مجموعه از  Sالف( هر عضو فضاي نمونه    

 از فضاي نمونه همواره عددي بين ............. و ................. است. Aب( احتمال پيشامد    

 ج( هر عدد مثبت داراي ............. ریشه چهارم و ................. ریشه پنجم است.   

 د( دامنه توابع نمایی برابر ................. و برد آن برابر .................. است.    

2 

2 

 اند. با این ارقاممفروض 4و 5و 3و 2و 1و  1ارقام   

 توان نوشت؟الف( چند عدد پنج رقمی بدون تكرار ارقام می   

 توان نوشت؟بدون تكرار ارقام می 4ب( چند عدد پنج رقمی مضرب    

1/5 

3 

 كنيم ، مطلوبست:یك سكه و یك تاس را با هم پرتاب می   

 الف(پيشامد اینكه تاس زوج یا سكه رو بيایيد را بنویسيد.    

 ب(  احتمال اینكه تاس اول و سكه پشت بيایيد را بدست آورید.    

1/5 

5 

 المپ معيوب است. دو المپ به تصادف از این جعبه خارج می كنيم.  3المپ سالم و  7اي  كه شامل در جعبه   

 مطلوبست احتمال اینكه:    

 الف( هر دو المپ سالم یا دو المپ معيوب باشد؟                 

 ها سالم و یكی معيوب باشد ؟        ب( یكی از المپ    

5/1  

4 

 تري نياز داریم ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.براي بررسی دو مسئله زیر مشخص كنيد، در كدام یك به اندازه نمونه بزرگ

 آموز یك كالسالف( بررسی نمرات دانش    

 آموزان یك كالسب( بررسی سن دانش    

0/5 

6 

𝐚𝐧دنباله    = 𝟑 𝐧 +  مفروض است. 𝟐

 الف( سه جمله اول آن را بنویسيد.   

 ب( فرمول بازگشتی دنباله را مشخص كنيد.   

5/1  

7 

 است. 62و جمله بيست ام آن  34یازدهمين جمله یك دنباله حسابی 

 الف( جمله عمومی این دنباله را بنویسيد.    

 ب( جمله چهل و دوم این دنباله چند است.    

5/1  

 5/1 جمله اول اعداد زوج را بدست آورید. 41مجموع  9

 1 سه عدد را طوري قرار دهيد كه تشكيل دنباله حسابی بدهد. 54و  4بين  8

11 

𝟏  جمله پنجم یك دنباله هندسی برابر

𝟏𝟔
𝟏  و نسبت مشترک آن  برابر 

𝟐
 است.  

 الف( جمله اول این دنباله را بدست آورید.

 ب( جمله عمومی دنباله را بنویسيد.

5/1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمارسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : مستقيمی 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

را بدست آورید.    1+5+16+......+ 5186حاصل عبارت      11  5/1  

12 

هاي رادیكالی بنویسيد.صورت عبارت هاي كسري را بهتوان  

                                                               30/57 )= ب                                               )    =
3

4
)

2
 )الف 5

5/0  

13 

ترین صورت ممكن بنویسيد.هاي زیر را به سادهحاصل عبارت  

 (
4

7
)

1
2 ÷ (0/7)

1
2 (11)=                                               ب      ) =

3
 )الف 4

1 

𝑦دو تابع نمایی      15 = 3𝑥   و𝑦 = (
1

3
)𝑥  .5/1 را روي یك نمودار رسم كنيد  

14 

 باشد. 141شود، اگر شاخص آلودگی هوا درصد كاهش آلودگی هوا در هر ساعت می 5وزش باد باعث 

 الف( معادله كلی زوال نمایی كاهش آلودگی هوا را بر حسب ساعت بنویسيد.     

 ساعت شاخص آلودگی هوا را به دست آورید. 2ب( بعد از     

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9:ساعت شروع  علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یمحمود قندهار  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارت مناسب پر كنيد:جاهاي خالی را با 

 الف( گام چهارم در چرخه آمار ...................... است.

 ب( اولين قدم براي یافتن داده ها و بررسی متغير مورد نظر ...................... است.

 ..................... همراه باشد.پ( براي توصيف داده هاي ..................... گزارش درصد هميشه باید با گزارش 

1 

 1 )بدون تكرار ارقام( چند عدد زوج پنج رقمی می توان نوشت؟  4و  5و  3و  2و 1و  1با ارقام  2

3 

 یك سكه و یك تاس را با هم پرتاب می كنيم.

 الف( فضاي نمونه این آزمایش تصادفی را بنویسيد.

 مشخص كنيد.ب( پيشامد رو آمدن سكه یا زوج آمدن تاس را 

5/1  

5 

نفره انتخاب كنيم. مطلوب است  4دانش آموز پایه دوازدهم یك كميته  5دانش آموز پایه یازدهم  و  6می خواهيم از بين 

 احتمال اینكه:

 الف( همه اعضاي كميته از پایه یازدهم انتخاب شوند.

 نفر از پایه دوازدهم باشند. 2نفر از پایه یازدهم و  3ب( 

5/1  

4 

, 𝟏در دنباله    𝟑 , 𝟔 , … 

 ب( ضابطه بازگشتی دنباله را بنویسيد.                   الف( دو جمله بعدي را بنویسيد.

 پ( نمودار دنباله را براي سه جمله اول رسم كنيد.

2 

6 

 الف( در جاهاي خالی اعدادي قرار دهيد كه دنباله زیر یك دنباله حسابی باشد. 
𝟑 ,    ,    , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟗 , … 

 ب( جمله عمومی دنباله قسمت الف را بدست آورید.

 است؟ 88پ( كدام جمله دنباله برابر 

2 

 جمله اول دنباله حسابی زیر را بدست آورید. 21مجموع  7
𝟓 , 𝟖 , 𝟏𝟏 , … 

5/1  

9 

 جدول زیر را كامل كرده و نوع دنباله را مشخص كنيد.

 جمله اول نسبت مشترک پنج جمله اول ضابطه بازگشتی دنبالهجمله عمومی 

𝒂𝒏 = (
𝟏

𝟓
)

𝒏−𝟏

 
    

 

5/2  

,𝟏                                           مجموع  شش جمله اول دنباله زیر را بدست آورید. 8 𝟒, 𝟏𝟔, … 5/1  

11 
 هر یك از عبارت هاي زیر را به ساده ترین صورت ممكن بنویسيد.

√−𝟑𝟐
(𝟐𝟔) )پ 𝟒𝟒(𝟑−)√ )ت 𝟓

𝟏

𝟕 )ب 𝟑
𝟑

𝟒 × 𝟕
𝟓

 )الف 𝟒
 

55/1  

55/0 را بدست آورید. -27و ریشه سوم عدد  4ریشه هاي چهارم عدد  11  

12 

 را بدست آورید. 𝒂از تساوي زیر 

(
𝒂

𝟏
𝟐

𝒂
𝟏
𝟔

)

𝟔

= 𝟗 
1 

𝒚نمودار تابع نمایی  13 = (
𝟏

𝟐
)

𝒙
 1 را رسم كرده و افزایشی یا كاهشی بودن آن را مشخص كنيد. 

15 
درصد در سال باشد، جمعيت این  6جمعيت شهري یك ميليون نفر است. اگر رشد جمعيت به صورت نمایی و با ضریب ثابت 

𝟏𝟎(𝟏/𝟎𝟔))شهر پس از ده سال چند نفر خواهد شد؟  = 𝟏/𝟕𝟗)                                             
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خدیجه آمارلویی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

1 

 درجاهاي خالی عبارت مناسب  را قرار دهيد. 

 الف(در گام........................از چرخه آمار با استفاده از معيارها ،نمودارها و مفاهيمی كه آموخته ایم،نتایج را متناسب با هدف

 هاي كارمان ،نوع متغيرها و ویژگی هاي داده ها گزارش می كنيم.

 است. 𝒅ب(هر دنباله حسابی یك تابع  ...................است كه ............همان اختالف مشترک جمالت دنباله یعنی 

𝐚𝐧پ(اگر  = 𝟐 𝐧   و𝒃𝒏 =
𝟏𝟎

𝟑𝒏−𝟏
𝐚𝟑باشد.مقدار   + 𝐛𝟐 .................برابراست با 

 كه برابر است با.............جواب معادله  ................. است 𝟑𝟐−   ت(ریشه پنجم عدد  

2 

2 

 و بدون تكرار:« دوستان » با حروف كلمه

 الف(چند كلمه چهار حرفی می توان نوشت؟

 ختم شوند؟« ن »شروع شوند و با حرف « د»ب(چند كلمه شش حرفی می توان نوشت كه با حرف  

5/1  

3 
را "رخ ندهد. Cرخ دهند و   Bو Aپيشامد هاي "باشند. عبارت توصيفی   Sسه پيشامد از فضاي نمونه اي  Cو Bو Aفرض كنيد 

𝑨)به صورت عبارت مجموعه اي نمایش دهيد.  ∩ 𝑩) − 𝑪 
5/0  

5 

مهره به تصادف خارج می كنيم، مطلوب است محاسبه ي احتمال  3مهره آبی می باشد ،  5مهره سبز و  4از جعبه اي كه شامل 

 آن كه:

 باشد.الف( هر سه مهره سبز 

 مهره سبز باشد 2ب( حداقل 

5/1  

4 

از دانش آموزان یك كالس در مورد تعداد ساعت هاي  مطالعه كتابهاي غير درسی  در هفته سوال شد و عددهاي زیر بدست 

 11و6و23و1و5و7و9و8و3و4و5و1و3و2آمد.     

 كدام معيار گرایش به مركز و كدام معيار پراكندگی براي داده هاي باال مناسب است؟ چرا؟  

1 

6 

 مدل ریاضی هر كدام از مسایل زیر باشد،دامنه ي هر كدام را مشخص كنيد.  𝒇اگر تابع 

 ℝ              ℕ     الف(تغييرات سطح دریاچه ي اروميه در بيست سال اخير           

  ℝ                    ℕ  ب(دماي خانه در هر لحظه از شبانه روز                   

5/0  

𝒂𝒏+𝟏پنج جمله اول دنباله بازگشتی   7 = {

𝟏

𝟐
𝒂𝒏 𝒏  زوج

𝟑𝒂𝒏 + 𝟏 𝒏 فرد 
𝒂𝟏را وقتی   =  1 باشد، بنویسيد.  𝟏𝟑

5/1 قرار دهيد كه یك دنباله حسابی تشكيل دهند.                  26و 4دو عددرا طوري بين  9  

,𝟑مجموع عددهاي رو به رو را بدست آورید.                                         8 𝟏𝟎, 𝟏𝟕, …,356      5/1  

11 

,𝟏دنباله رو به رو را در نظر بگيرید                                                            
𝟏

𝟐
,

𝟏

𝟒
,

𝟏

𝟖,
…                    

 الف( نوع دنباله را مشخص كنيد و نسبت مشترک دنباله را بدست آورید. 

 ب( رابطه ي بازگشتی دنباله را بنویسيد.

 را بنویسيد. پ( ضابطه تابعی  دنباله

 جمله اول را دنباله بدست آورید.7ت (مجموع 

5/2  

𝒙 اگر  11 + 𝒙و    𝒙و 𝟑 −  1 را بدست آورید.  𝒙سه جمله متوالی یك دنباله هندسی باشند ،مقدار  𝟐

12 

 عبارت رادیكالی را به صورت تواندار و عبارت توانی را به صورت رادیكالی بنویسيد. 

𝟒𝟗√(الف 
𝟑

𝟔(ب                                              =
−𝟑

𝟓 =   

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خدیجه آمارلویی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

13 

 هاي زیر را به ساده ترین شكل ممكن بنویسيد.                    الف(حاصل هریك از عبارت

 𝟕(الف   
𝟔

𝟓 × 𝟕 
𝟒

𝟓 (𝟖 𝟐)(ب                =
𝟏

𝟔𝟔(𝟐−)√( پ             𝟒
=                      

 را درتساوي زیر مشخص كنيد. 𝒙ب( مقدار 

𝟓𝒙 × 𝟕𝟔 = 𝟑𝟓𝟔 

2 

𝒚نمودار تابع  15 = (
𝟏

𝟐
)

𝒙
 1 را رسم كنيد و افزایشی یا كاهشی بودن آن را مشخص  كنيد. 

14 

ثابت ده درصد در سال رشد كند.معادله كلی  جمعيت شهري سيصد هزار نفر است.اگر رشد جمعيت به طور نمایی و با ضریب

 رشد این جمعيت را بنویسيد.

 ب(جمعيت این شهر پس از دو سال چند نفر خواهد شد؟

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 زهره امینی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 :جاهاي خالی را با عبارت مناسب كامل كنيد 

))الف( حاصل عبارت 
𝒏
𝟏

 .برابر با .......................... است (

 ب( پيشامد .................... را پيشامد نشدنی می گویيم. 

𝒂𝒏پ( در هر دنباله حسابی  −  𝒂𝒏−𝟏 ................... برابر است با 

     ت( عددهاي حقيقی .................. ریشه چهارم ندارند.

1 

2 

 مفروض است ؛ ) بدون تكرار ارقام (  A{ =  1و 2و 5و 6و 9و  8مجموعه } 

 رقمی و زوج می توان نوشت؟ 4الف( چند عدد 

 می توان نوشت؟  91111رقمی و بزرگ تر از  4ب( چند عدد 

 دارد؟  9چند زیر مجموعه سه عضوي و شامل رقم  Aپ( مجموعه 

5/1  

3 
دانش آموز را به تصادف و با هم  3دانش آموز رشته انسانی  4دانش آموز رشته تجربی و  5دانش آموز رشته ریاضی  3از بين 

 دانش آموز رشته ریاضی باشند ؟ 2انتخاب می كنيم چقدر احتمال دارد كه حداقل 
1 

5 

سعی دارد اعالم كند در درس ریاضی و آمار موفق تر  Bدرس ریاضی و آمار دارند در نمودارهاي زیر كالس  B,Aدو كالس 

 است چرا این نمودارها گمراه كننده است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

  4و  9و  11و  15و  17براي جمالت دنباله  .... و 

 الف( رابطه بازگشتی دنباله را بنویسيد.

 ب( ضابطه تابعی دنباله را بنویسيد.

 پ( نمودار دنباله را براي سه جمله اول رسم كنيد . 

5/1  

6 

 با نوشتن جمالت رابطه هاي بازگشتی ، مشخص كنيد كدام یك دنباله حسابی است ؟

𝒂𝒏+𝟏 =  
𝟏

𝒂𝒏
     ,      𝒂𝟏 = 𝟐 

𝒂𝒏+𝟏  =   𝒂𝒏 + 𝟓    ,    𝒂𝟏 =  −𝟏  
 

1 

7 
 در دنباله حسابی زیر جمله بيستم را حساب كنيد. 

𝟐 − √𝟐 , 𝟐 , 𝟐 + √𝟐 , … 
 

1 

5/1 است . جمله سی ام این دنباله را مشخص كنيد.  82و جمله نوزدهم آن  42یازدهمين جمله یك دنباله حسابی  9  

8 
 مجموع عددهاي زیر را به دست آورید . 

  13و 17و  21و ....... و  98
5/1  

 



 

239 

 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهره امينی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 
می باشد نسبت مشترک دنباله را مشخص كرده ، چهار جمله اول  86و  12جمالت پنجم و هشتم یك دنباله هندسی به ترتيب 

 آن را بنویسيد. 
5/1  

11 
 مجموع جمالت زیر را بيایيد. 

𝟏

𝟓
+

𝟏

𝟏𝟎
+

𝟏

𝟐𝟎
+ ⋯ +

𝟏

𝟔𝟒𝟎
 

5/1  

12 

 حاصل عبارت هاي زیر را به صورت یك عدد توان دار بنویسيد. 

𝟐−𝟏  ×  (𝟎. 𝟓)𝟑  ×  (
𝟏

𝟐
)

𝟏𝟎

 

 

𝟕𝟎  ×  𝟐𝟓 × 𝟑𝟏𝟎 × 𝟑𝟐

𝟐−𝟕
  

5/1  

13 
 است . ریشه ي هشتم این عدد چند است ؟  16ریشه دوم مثبت عددي 

 
1 

15 

 را مشخص كنيد.  xدر تساوي زیر مقدار 

𝒙𝟓  ×  𝟏𝟓𝟑

𝟑𝟐  ×   𝟑𝟓  × 𝟑 
=  𝟓𝟖 1 

14 

 جاهاي خالی ر ابا عبارت مناسب كامل كنيد. 

𝒇(𝒙)الف( در تابع  =  𝒂𝒙   اگر 𝒂 >  ................ می یابد. ) افزایش ، كاهش ( fمقدار  xبا افزایش مقدار   𝟏

𝟎)ب( دامنه تابع  < 𝒂 < 𝟏 )  𝒚 = 𝒂𝒙  ( .اعداد حقيقی و برد آن ........... استℝ+ , ℝ ) 

5/0  

𝒚الف( نمودار مختصاتی تابع نمایی  16 = 𝟑𝒙    . 1 را رسم كنيد 

17 
درصد در سال باشد جمعت این  6جمعيت شهري یك ميليون نفر است اگر رشد جمعيت به صورت نمایی و با ضریب ثابت 

 شهر پس از ده سال چند نفر خواهد شد ؟ 
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیده فاطمه کالنی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1                                                                                                   𝒄 (𝟑و𝟏) =
𝟏𝟐

𝟑   𝟗
=

𝟏𝟐×𝟏𝟏×𝟏𝟎

𝟑×𝟐
= 𝟐𝟐𝟎  55/0  

2                         𝟏

ی
×   𝟒 ×  𝟑          𝟏 × 𝟒 × 𝟑 = 𝟏𝟐 55/0  

5/0 پدیده ي تصادفی: پرتاب تاس                              پدیده ي قطعی: جوشيدن آب پس از حرارت دیدن به اندازه ي كافی  3  

25/0 عضو  6×  6=  36         5  

4 
      𝒏(𝒔) = (

𝟏𝟕
𝟑

) =
𝟏𝟕

𝟑   𝟏𝟒
=

𝟏𝟕×𝟏𝟔×𝟏𝟓

𝟑×𝟐
=  = كل تعداد  12+  4=  17                           𝟔𝟖𝟎

𝒏(𝑨) = (
𝟏𝟐
𝟐

) × (
𝟓
𝟏

) =
𝟏𝟐

𝟐
×

𝟓

𝟏   𝟒
=

𝟏𝟐×𝟏𝟏

𝟐
× 𝟓 = 𝟔𝟔 × 𝟓 = 𝟑𝟑𝟎   ⟹ 𝑷(𝑨) =

𝒏(𝑨)

𝒏(𝒔)
=

𝟑𝟑𝟎

𝟔𝟖𝟎
=

𝟑𝟑

𝟔𝟖
  

55/0  

6 
 بحث و نتيجه گيري  -تحليل داده ها -گردآوري و پاكسازي داده ها -طرح و برنامه ریزي -بيان مساله 

25/1  

7 
 مادران شاغل در این نمونه شركت ندارند.  -مادر در خانه نباشد 11تا  9ممكن است بين ساعت 

 بهتر است ساعت مراجعه در صبح و بعد ازظهر باشد و مدت آن بيشتر شود. 
55/0  

9 
                                                                𝒂𝟏 = 𝟑               𝒂𝟐 = 𝟓                𝒂𝟑 = 𝟕        𝒂𝟒 = 𝟗                               

 

𝒂𝟏رابطه بازگشتی                                                                                = 𝟑            𝒂𝒏+𝟏 = 𝒂𝒏 + 𝟐     
5/1  

8                          𝒂𝟏 = −𝟐         𝒂𝟐 =
𝟏

𝟑
𝒂𝟏 =

𝟏

𝟑
× (−𝟐) =

−𝟐

𝟑
           𝒂𝟑 =

𝟏

𝟑
𝒂𝟐 =

𝟏

𝟑
× (

−𝟐

𝟑
) =

−𝟐

𝟗
   5/0  

11    𝒂𝟏 = 𝟒      𝒅 = −𝟑      𝒂𝒏 = 𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒅 = 𝟒 + (𝒏 − 𝟏)(−𝟑) = 𝟒 − 𝟑𝒏 + 𝟑 = 𝟕 − 𝟑𝒏  5/0  

11 
𝒂𝟏حسابی نيست                                                              = 𝟒        𝒂𝟐 =

𝟏

𝒂𝟏
=

𝟏

𝟐
         𝒂𝟑 =

𝟏

𝒂𝟐
=  )الف        𝟐

𝒃𝟏حسابی است  = −𝟏      𝒃𝟐 = 𝒃𝟏 + 𝟓 = −𝟏 + 𝟓 = 𝟒         𝒃𝟑 = 𝒃𝟐 + 𝟓 = 𝟒 + 𝟓 =  )ب  𝟗
1 

12 
           𝒂 = −𝟓          𝒅 = 𝟖       𝒂𝒏 = 𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒅  → 𝟓𝟓𝟓 = −𝟓 + 𝟖(𝒏 − 𝟏)  

                                    𝟓𝟔𝟎 = 𝟖(𝒏 − 𝟏)      ⟹       𝒏 − 𝟏 =
𝟓𝟔𝟎

𝟖
= 𝟕𝟎    ⟹    𝒏 = 𝟕𝟏   

1 

13 

𝒂 = 𝟏          𝒅 = 𝟓       𝒂𝒏 = 𝟒𝟎𝟏  ⟹ 𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒅 = 𝟒𝟎𝟏    ⟹ 𝟏 + 𝟓(𝒏 − 𝟏) = 𝟒𝟎𝟏  
                                     𝒏 − 𝟏 =

𝟒𝟎𝟎

𝟓
= 𝟖𝟎    ⟹    𝒏 = 𝟖𝟏   

                𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
(𝒂 + 𝒂𝒏) ⟹ 𝑺𝟖𝟏 =

𝟖𝟏

𝟐
(𝟏 + 𝟒𝟎𝟏) =

𝟖𝟏

𝟐
× 𝟐𝟎𝟏 = 𝟏𝟔𝟐𝟖𝟏       

1 

15 
         𝒂𝟏 = (

𝟏

𝟑
)𝟎 = 𝟏         𝒂𝟐 = (

𝟏

𝟑
)𝟏 =

𝟏

𝟑
            𝒂𝟑 = (

𝟏

𝟑
)𝟐 =

𝟏

𝟗
       , 𝒓 =

𝟏

𝟑
  

                                              𝒂𝟏 = 𝟏           𝒂𝒏+𝟏 =
𝟏

𝟑
𝒂𝒏    رابطه ي بازگشتی 

5/1  

5/0 كاهشی   14  

16 

              𝒂𝟑 = 𝟐𝟕    ⟹   𝒂. 𝒓𝟐 = 𝟐𝟕          𝒂𝟓 = 𝟐𝟒𝟑    ⟹ 𝒂. 𝒓𝟒 = 𝟐𝟒𝟑  

                   𝒂𝟓

𝒂𝟑
=

𝟐𝟒𝟑

𝟐𝟕
    ⟹   

𝒂𝒓𝟒

𝒂𝒓𝟐 =
𝟐𝟒𝟑

𝟐𝟕
  ⟹ 𝒓𝟐 =

𝟑𝟓

𝟑𝟑 ⟹ 𝒓𝟐 = 𝟑𝟐 ⟹ 𝒓 = 𝟑  

                     𝒂𝒓𝟐 = 𝟐𝟕       ⟹ 𝒂(𝟑)𝟐 = 𝟐𝟕    ⟹     𝒂 = 𝟑     
                                    𝒂𝟕 = 𝒂𝒓𝟔 = 𝟑(𝟑)𝟔 = 𝟑𝟕   

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سيده فاطمه كالنی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

17 

 𝒂 = 𝟏        𝒓 = 𝟒         𝒂𝒏 = 𝟒 + 𝟗𝟔    ⟹    𝒂𝒓𝒏−𝟏 = 𝟒𝟎𝟗𝟔    ⟹   𝟏 × 𝟒𝒏−𝟏 = 𝟐𝟏𝟐   
         ⟹ (𝟐𝟐)𝒏−𝟏 = 𝟐𝟏𝟐       ⟹   𝟐𝟐𝒏−𝟐 = 𝟐𝟏𝟐    ⟹  𝟐𝒏 − 𝟐 = 𝟏𝟐  ⟹  𝒏 =

𝟏𝟒

𝟐
= 𝟕  

𝑺𝒏 = 𝒂
𝟏 − 𝒓𝒏

𝟏 − 𝒓
     ⟹ 𝑺𝟕 = 𝟏 ×

𝟏 − 𝟒𝟕

𝟏 − 𝟒
=

𝟒𝟕 − 𝟏

𝟑
 

5/1  

19  (𝟑𝟒)
𝟏
𝟐

(𝟑𝟔)
𝟏
𝟐

=
𝟑𝟐

𝟒(𝟐𝟑)                   )پ   𝟐𝟑 = 𝟐𝟑×𝟒 = 𝟔(𝟐/𝟏))ب    𝟐𝟏𝟐 × (𝟐/𝟏)𝟒 = 5/1 )الف  𝟏𝟎(𝟐/𝟏)  

18 

                𝒙𝟓×(𝟑×𝟓)𝟑

𝟑𝟐×𝟑𝟓×𝟑
= 𝟓𝟖     →  

𝒙𝟓×𝟑𝟑×𝟓𝟑

𝟑𝟑×𝟑𝟓 = 𝟓𝟑 × 𝟓𝟓   →  𝒙𝟓 = 𝟑𝟓 × 𝟓𝟓  

 

                 𝒙𝟓 = (𝟑 × 𝟓)𝟓               →            𝒙𝟓 = 𝟏𝟓𝟓            →    𝒙 = 𝟏𝟓  

5/1  

21       𝒇(𝒕) = 𝒄(𝟏 + 𝒓)𝒕          𝒄 = 𝟏𝟎𝟔          𝒓 = 𝟔% =
𝟔

𝟏𝟎
= 𝟎/𝟎𝟔      𝒕 = 𝟏𝟎    

                            𝒇(𝟏𝟎) = 𝟏𝟎𝟔   (𝟏 + 𝟎/𝟎𝟔)𝟏𝟎 = 𝟏𝟎𝟔(𝟏/𝟎𝟔)𝟏𝟎 
5/1  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سیده فاطمه خادمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 جمالت را با عبارات مناسب كامل كنيد.

𝑨  الف(  ∩ 𝑩 = ∅     -  24/1 

 24/1ب( طرح پرسش دقيق و شفاف      

nپ(   1 na a d

     -  24/1 

 4/1(       1و1ت( ) 

25/0  
25/0  

25/0  
5/0  

2 

 ي مناسب را انتخاب كنيد.گزینه

 24/1   -كاهشی   - 2الف( گزینه

 24/1   - 19  - 2ب(   گزینه

 

25/0  

25/0  

3    5 4 3 1 60         - 4/1 
5/0  

5 

الف(   S 2, 4, 6, ...., 24
         24/1 

ب(  A 4, 8,12,16,20,24
  24/1 

پ(   B 1, 4,9,16
   24/1 

ت(   A B 4,16 
و      24/1    A B 8,12,20,24 

    24/1 
 

25/1  

4 

4n(S ) 2 16 (0/ 25) 
   

𝑨 = ,د)} ,پ ,د (پ , ,د) ,پ ,د (د , ,د) ,پ ,پ (د , ,د) ,پ ,پ  24/1    {(پ

   n A 4 0/ 25
  

 
 
 

(0/25)
(0/25)

n A 4 1
p A

n S 16 4
  

  

25/1  

6 

2 6 8 10 10 12 12 14 14 18 20 20 20 22 22 210
14

15 15
             

 
  = ميانگين

ه           يان م

2 6 8 10 10 12 12 14 14 18 20 20 20 22 22             

                        
و چون ميانگين وميانه با هم  17و11وبعد از ميانگين قرار دهيم. مانند كافيست دو عدد با فاصله یكسان  از ميانگين ، قبل 

 برابرند این دو عدد ميانه را نيز ثابت نگه ميدارند. 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سيده فاطمه خادمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

7 

الف(         
 

 
2

2

1

(0/25) (0/25)
(0/25) (0/25)

1 1 53
b 1 3 4 9

2 2 4 4


       


  𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐3 

ب(          
 

 
 

 

3

2
(0/25) 0/25

0/25 0/25

1 1 43
1 b 2 1 4 2

2 3 6 6


        


  𝑐2 − 𝑎3 + 𝑏3 

 

2 

9 

   

     

7 4
0/25

0/25 0/5

18

a a 6d 25 a 6 3 25 a 7 a a 3d 7 3 3 16

a a 17d 58(0/ 25)

17d 6d 58 25

11d 33

d 3(0/ 25)

             

  

  



   
 

5/1  

8 
 

 0/75

40 12 28
12, , , , 40 d 7 0/ 25

3 1 4
12,19, 26, 33, 40


   



 

1 

11    

 

1

n 5

5

a 650 d 70

n 5
s 2a n 1 d s 2 650 5 1 70

2 2
5

s 1300 280 3950
2

 

               

  
  

1 

11 

4

7

3 7

4

a 5

a 135

a 135
r 27 r 3

a 5





    

  

1 

12 

       

 

 

 
 

 

2

2 2

22

0/25
0/25

5x 2x 1 12x 4 0/ 25

25x 24x 8x 12x 4 0/ 25

x 4x 4 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0/ 25

   

   

          

  

25/1  

13 
ا

 
 

 
 

 
n n

1 n

n

n n

a 1 r 5 1 2 635
s 635 1 2

1 r 1 2 5

127 2 1 2 128 n 7

 
      

 

       

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3ریاضی و آمار   درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سيده فاطمه خادمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

15 

 حاصل را به ساده ترین صورت بنویسيد.

(1259) (الف 
1
24      =

 

 
 

 
1 1 1

8 324 3 3

0/25
0/25

125 125 5 5 0/ 25


    

 

64 (ب 
2
3  ÷    64

1
4  = 

 

 
   

2 1 5 55
63 4 12 212

0/25 0/250/25

64 64 2 2 2 2


     

 

 
 

  

5/1  

5/0 (24/1تابع نمایی می باشد.  هركدام ) 3و 1گزینه 14  

16 

 

 

     

     

t

t

c 450000 0/ 25

r 0/03 0/ 25

f t c 1 r 0/ 25

f t 450000 1 0/03 0/ 25





 

 

  

   
   

4

0/25
0/25

f 4 450000 1/03 504000 

  

5/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
3 3 443 2 2 6 8

2 3 9 4

0/250/250/25 0/25

2 4 1 5 2 1 5 2 1 5
0/ 25

5 5 5 2 5 5 2 5 5 2



          
                  
          

   


 
  

 

3
48

0/ 8 0/ 2
25 

   )پ
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : ریاضی و فيزیك رشته : ریاضی و آمار  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شکوهی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (24/1(                                        ب( پيشامد )24/1) m+nالف( 

 (24/1ت( گردآوري و پاک سازي داده ها )            (                          24/1پ( جعبه اي )
1 

2 
3 × 3 × 2 + 5 × 3 × 1 = 31 

                                                   (24/1(       )24/1(            )4/1) 
1 

3 

𝑨  (الف = {(1،6),(2،4).(3،5),(5،3),(4،2),(6،1)} ⇒ 𝒑(𝑨) =
6

36 =
1
6 (0/5) 

𝑩(ب =  {(1،5),(2،5),(3،5),(4،5),(5،5),(6،5),(5،6),(5،4),(5،3),(5،2),(5،1)}   

𝒑(𝑩) =
11
36 (0/5) 

1 

5 
3×2!×3!

5!
=

3
10

            (1) 1 

4 

ميانه     = 𝑸2 = 15 , 𝑸1 = 11 , 𝑸3 = 18  8- 11-11-11-13-15-17-19-18-21-21 

(74/1) 

 (24/1شكل )
1 

6 
𝒂𝒏 = 4𝒏2 + 12 = 𝒃9 = 129 + 8 = 137 ⇒ 4𝒏2 = 137 − 12 = 124 ⇒ 𝒏2 = 24 

𝒏 = 4          
                                                          (4/1(                           )24/1(                                          )24/1       ) 

1 

7  𝒂1 = 𝒌 = 4 (1/24) ⇒ 𝒂2 =
1

2
(4 +

4

4
) = 3(1/24)  , 𝒂3 =

1

2
(3 +

4

3
) =

7

3
 (1/4)  1 

9     𝒂1 = 1(1/24) , 𝒂𝒏+1 = 𝒂𝒏+1 + 7 (1/24)  5/0  
8 {

𝒂14 = 79 = 𝒂 + 15𝒅

𝒂25 = 132 = 𝒂 + 23𝒅
(1) ⇒ {

𝒂 = −6
𝒅 = 6

(1/4) ⇒ 𝒂31 = 169 (1/4) 2 

11 𝑺𝒏 =
𝒏[2𝒂1 + (𝒏 − 1)𝒅]

2
(1/24) ⇒ 𝑺21 =

21(2 + 18 × 4)

2
(1/4) = 871(1/24) 1 

11 {
𝒂1 = 6

𝒂6 = 1549 ⇒
𝒂6

𝒂1
= 𝒓4 = 253 (1/4) ⇒ 𝒓 = 3 ,   6،19،45،162،596،1549 (1) 5/1  

12 1436 (
1
2

)
𝒏−1

= 6(1/4) ⇒ (
1
2

)
𝒏−1

=
6

1436
=

1
246

= (
1
2

)
9 

(1/74)  ⇒ 𝒏 = 8(1/24) 5/1  

(الف 13
1

√439 (ب                                              (1/24)    √5/615
= 5/6

1
15   (1/24) 5/0  

(الف 15 (
314

211)

1
4

=
33

22 =
27
5

(ب          (1/4)        (
5−

1
9

16−
1
6

)

2

=
16

1
3

5
1
5

= 2
5
3−1

= 2
1
3 = √23

 (1) 5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : ریاضی و فيزیك رشته : ریاضی و آمار  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 شكوهی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 𝒙
1
2 × 𝒙

1
3

𝒙
3
5

= √26
 ⇒  𝒙

4
6− 

3
5 = 𝒙

1
12 (1/4) = √26

⇒ 𝒙 = 5(1/4) 1 

16 
𝑨𝒕جرم اوليه باشد .داریم   1Aساعت و  tجرم پس از  tAاگر  = 2𝒕𝑨1 (24/1 پس بعد از گذشت)ساعت  3 

𝑨3 = 9𝒈 (24/1 و پس از)2√9ساعت  4/3𝒈 (4/1.داریم ) 
1 

17 

 (4/1نمودار دیده می شود. ) با توجه به شكل كاهشی بودن

 (4/1شكل )

1 

19 
  𝑨𝒕 = 𝑨1(1/2)t(4/1 قيمت  در پایان سال )t .ام. پس داریم 

𝑨1 = 2111 × 1/2 = 2511   ,   𝑨2 = 2511 × 1/2 = 2991 , 𝑨3 = 2991 × 1/2 = 3546 

     (1 ) 
5/1  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3و آمار یاضیر  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یمحمد طالب  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 2 (4/1(                ت( نادرست  )4/1(          پ(درست )4/1ب( نادرست )        (    4/1الف(درست ) 1

2 (4/1)  102 1024 تعداد پيشامدها   5/0  

3 
(4/1)

!

! !

   
   

 

6 6 6 5 4
20

3 3 63   
5/1  

5 

(4/1) ( )n S  42 16  

(4/1) { , , , } ( )A n A  38 58 78 88 4  

(4/1)

( )
( )

( )

n A
p A

n S
 

4
16   

5/1  

(4/1بيان مسأله ) 4  5/0  

6 
a  3 1

و  
( )a     2 2 1 1 1

است لذا  -1در نتيجه تمام جمالت دنباله برابر  
a  5 1

 
 ) به تناسب نمره داده شود(.

5/1  

7 
(4/1)

na
n




1
1  

5/0  

9  (1)
d a a    2 1 9 2 7

 1 

8 (4/1) 

b a
d

n

 
  



29 4
5

1 5  

(4/1) , , , , ,4 9 14 19 24 29  

1 

11 
(4/1)

 ( ( ) ) ( ( ))/n

n
S a n d S      15

15
2 1 2 14 2 225

2 2
0 5

 
1 

11 
( 4/1)هر قسمت 

( )
n

na a r a
     1 3

1 4
1 1

48 48 6
2 8  

5/1  

12 
(4/1)هر قسمت

x x
x x x x

x x


       



2 22 2 2
4 4 9 2

4 1 2 9  
5/1  

13 

(4/1)
,a r 1

1
1

3  

(24/1)
S 5

121
81  (24/1)

( ( ) )

S



 



5

5

1
1 1

3
1

1
3  (24/1)

( )
n

n

a r
S

r






1
1  

25/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : 3و آمار یاضیر  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یمحمد طالب  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

(       24/1)هر قسمت  15 ,     4 481 3 81 3  1 

14 ( )     

1 1 1 1
2 2 2 26 24 6 24 144 144 12  

 تناسب نمره داده شود.به 

25/1  

16 

(4/1)  

 (4/1) yR
 R

            (4/1)  

 

5/1  

17 
(4/1) ( ) ( / )

t
f t  100000 1 0 3  

(4/1) ( ) ( / )f   33 100000 0 7 34300  

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمارسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : مستقیمی 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

1 

 (24/1(  پيشامد )24/1الف( برآمد )  

 (4/1ب( صفر و یك )   

 (24/1( و یك ریشه )24/1ج( دو ریشه )  

,𝟏]( و 24/1)  Rد(    +∞) (24/1) 

2 

2 

4 × 4 × 3 × 2 × 1  )الف     (3/25)  86  (3/5)=

) ب                                                                                                                                                                        

 3 × 3 × 2 × 1 × 1 = 19    (3/25)   

                    → 19 + 24 = 42   (3/25) 

     4 × 3 × 2 × 1 × 1 = 24    (3/25) 

1/5 

3 

 )الف =Aور({  1ور(و )2ور(و)3ور(و )4ور(و ) 5ور(و )6} ) (55/0)

𝑝(B) =
3

12
 ب) =Bوپ({  2وپ( و )3وپ( و ) 5} )    

1/5 

5 

𝑝(𝐴) =
(

9
2)+(

3
2)

(
13
2 )

(3/25) =
9!

2!5!
+

3!

2!1!
13!

2!9!!

(3/25) =
24

45
 الف )(3/25)

𝑝(𝐵) =
(

9
1)×(

3
1)

(
13
2 )

(3/25) =
9!

1!6!
×

3!

1!2!
13!

2!9!!

(3/25) =
21

45
 ب )(3/25)

5/1  

 0/5 (4/1)  ها در آن بيشتر استچون پراكندگی داده - الف      4

6 

)الف     𝑎1 = 5 𝑎2 = 9         𝑎3 =  هر مورد (3/25)                                11

(3/25) {
𝑎1 = 5

𝑎𝑛+1 = 3 + 𝑎𝑛
 )ب  

                                                                                                                    (3/5)                  

5/1  

7 

{
𝑎 + 13𝑑 = 35
𝑎 + 18𝑑 = 62

→ {
−𝑎 − 13𝑑 = −35

𝑎 + 18𝑑 = 62
→ 𝑑 = 3, 𝑎 =  الف  )                 (3/5)5

𝑎𝑛 = 5 + (𝑛 − 1)3 → 𝑎𝑛 = 3𝑛 + 2(3/5)                  

𝑎42 = 3(42) + 2 =  )ب (3/5)129

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ریاضی و آمارسؤاالت امتحان نهایی درس :  

 2تعداد صفحه:   1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

                  طراح سوال : مستقيمی 87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

9 

𝑆𝑛 =
𝑛

2
(𝑎1 + 𝑎𝑛)(3/25) 

𝑛 = 53 , 𝑎1 = 2, 𝑎𝑛 = 133(3/95) 

𝑆53 =
53
2

(2 + 133) = 255(3/5) 

5/1 

8 
       (3/25) 𝑑 =

𝑎𝑚−𝑎𝑛

𝑚−𝑛
=

𝑎5−𝑎1

5−1
=

45−5

4
=

43

4
= 13 

 (0/27)هر مورد  14و 24و  34سه  عدد      
1 

11 

1

16
= 𝑎(

1

2
)4 → 𝑎 =  الف)(3/5)1

𝑎𝑛 = 𝑎𝑟𝑛−1 → (3/25)𝑎𝑛 = 1 × (
1

2
)𝑛−1(3/5) = (

1

2
)𝑛−1(3/25)

 ) ب  

5/1 

11 

43 + 41 + 42 + ⋯ + 46 =? (3/25) 

𝑆n =
a1 × (1 − qn)

1 − q
(3/25)  

𝑠9 =
1 × (1 − 49)

1 − 4
(3/95) = 5429(3/25) 

5/1  

12 
33/95 = 3

3
4 = √334

= )√)ب  294√
3

4
)29

= √
8

16 

9
 )الف

 (3/25)هر مورد      

5/0  

13 
(

4

5
×

13

5
)

1
2 = (

43

25
)

1
2 = (

9

5
)

1
91)  ب                          2

3
4 = (34)

3
4 = 33 =  )  الف  .29

 (5/0هر مورد )    
1 

15 

(5/0هر مورد )  

 

 

 

 

5/1  

14 

)الف     𝑓(𝑡) = 𝑐(1 + 𝑟)𝑡(3/25) = 153(1 − 3/34)𝑡(3/5) = 153(3/86)𝑡(3/25) 

)ب         (2) = 153(3/86)2 = 139/24  (3/5)   
5/1  

 

3𝑥 
(
1
3

)𝑥 
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253 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا نصیری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجم الكلمات التی تحتها خط:

 الف( غَرَسَ اآلخَرونَ اشجاراً                                           ب( عَمِلَ عَلَی تَطویرها 

 ج( فذهب الی خبيرِ الزراعۀِ                                             د( و املَاِ الصَّدرَ انشِراحاً 

1 

2 

 اكتب فی الفراغ الكلمتين المترادفتين و الكلمتين المتضادتين: 

 « قَدَرَ، اَعطَی، الَِشراء، اِستَطاعَ، البَيع، رَخُصَ»

 .................... ≠ب( ..................            الف( ............... = .......................         

5/0  

3 
 عين الكلمه الغریبۀ فی المجموعه التاليۀ: 

 )األفراس ، القصير ، الكِالب ، الذِئاب ، األسود( 
25/0  

25/0 صغيرٌ : ......................................................................اكتب جمع الكلمۀ: اتَزعَمُ اَنَّكَ جرمٌ  5  

4 

 ترجم هذه الجُملَ: 

 . فَهذا یَومُ البَعثِ و لكِنَكُم كُنتُم ال تَعلَمونَ 1

 . رَبِّ اجَعلنی مقيم الصَالۀِ وَ من ذریتی ربَّنا و تَقَبَّل دُعاءِ 2

 الفَهيمُ بنظافۀِ البيئۀِ اِهتماماً بالغاً . تَهتَمُّ المواطُِن 3

 . و مِن مُهَدِّداتِّ نَظام الطَبيَعۀِ تَلَوُّثُ الهواءِ الّذي ُیسَبِّبُ امطاراً حَمضيَۀً 5

 . ال عِلمَ لَنا اِّلا ما عَلَّمتَنا 4

 . یا داوُدُ اِّنا جعلناکَ خليفۀً فی االرضِ 6

 وٌ . و ما الحياۀُ الدنيا الّا َلعِبٌ و لَه7

 . رَایتُ الفالحَ و هویَجمَعُ المحصولَ 9

 . هذا خَلقُ اهلل َفاَرونی ماذا خَلَقَ الذّینَ مِن دوِنهِ 8

 . اِنّكَ تَعَدَّیَت علی نظام الطبيعۀِ تَعَدَّيَ الظّالمِين11َ

 . كأنَّ اِرضاءَ جميعِ الناسِ غاَیۀٌ ال تُدرَک11

5/5  

6 

 انتخب الترجمه الصحيحۀ: 

 الف( و نُزِّلَ المالِئكۀُ تنزیالً. 

 و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.                         و مانند مالئك فرود آمدند.  (1

 ب( ليتَ صدیقی یَنجَحُ فی المسابقۀِ 

 كاش دوستم در مسابقه پيروز می شد.            كاش دوستم در مسابقه پيروز شود.  (1

5/0  

7 

 كَمِّل الفراغات فی الترجمۀ الفارسيۀ: 

 الف( وَ ال یَحزُنَك قَولُهُم اِنَّ العَّزۀَ ِللّه جميعاً 

 گفتارشان تو را .............................. ، زیرا ارجمندي، همه .......................... خداست.  

 ب( ال اكراهَ فی الدین 

 دین ............................. ................................ در 

1 

9 

 ترجم االفعال التی تحتها خط : 

 الف( كانوا یعامِلوَننا جيداً.                                ب( ال اَتَذَ كَّرُکَ یا زميلی 

 ج( لِمَ التَكتُبينَ درسَكِ                                     د( و ال تَسُبُّوا الذین یدعونَ من دونِ اهللِ  

 هـ( رجاءً تَناصَروا                                           و( هَو لَم یُجادِل 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9شروع :ساعت  علوم انسانی رشته : عربی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا نصيري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 
 عين الفعل المناسب للفراغ 

 قاما(  –قامتا  –الف( هاتانِ البِنتانِ .............................. بجولۀ علميۀ فی االنترنت ُمبتَسمَتينِ . )قامت 
 ب( یا اَُیها االوالدُ المودبونَ ........................  علی نظافۀ الطبيعۀ. )حافِظوا، حاِفظن، حافِظا( 

5/0  

11 
 العبارات التاليۀ: ميز

 ( الفعل المجهول 7   ( المضاف اليه، 6   ( الصفۀ ،4   ( المستثنی5   ( الحال ،3   ( المفعول المطلق و نوعه ،2  ( المنادي،1 
  االنسانُ ضعيفاً. لِقَكَلّمَ اهللُ موسی تكليماً . یا الهی أَِنر عقلی و قلبی بالعلومِ النافعاتِ . كُلُّ شیءٍ ینقصُ باالنفاقِ إلّا العلمَ و خُ

2 

11 

 عين المحل االعرابی للكلمات التی تحتها خط 
 الف( ال لباسَ اجمَلُ من العافيۀ. 

 ب( ذاتَ یومٍ ال حظَ المُزارِعُ أَنَّ عدَدَ افراخِ الطُيورِ یَنقُصُ .
 ج( رَبَّنا آتِنا فی الدنيا حسنۀً.

25/1  

12 

 عين الجملۀ التی فيها اسلوب الحصر 
 الیيأسُ من روحِ اهللِ اال القومُ الكافرونَ .( 1
 ( حَضَرَ الزُمالءُ فی صالَۀِ االمتحانِ اال حامداً .2
 ( كُلُّ وعاءٍ یضيقُ بِما جُعِلَ فيه إّلا وِعاءَ العِلمِ. 3

25/0  

13 

 عين الصحيح فی التحليل الصرفی و االعراب لما اشير اليه بخط: 
 الطالِبۀُ تَجتَهِدُ فی اداءِ واجباِتها راضيۀً 

 الف( تَجتَهِدُ: 
 ( فعل مضارع، مفرد مونث غائب، ثالثی مزید، معلوم، معرب / فعل مضارع و خبر 1
 ( فعل ، مفرد مذكر مخاطب، مجهول ثالثی مجرد، مبنی، / فاعل و مرفوع 2

 ب( راضيۀً: 
 اسم مفعول / مفعول و منصوب ( اسم ، جمع تكسير، مذكر ، نكره ، مبنی ، 1
 ( اسم فاعل ، مفرد ، مونث ، نكره ، معرب / حال و منصوب 2

5/0  

15 

 عين اسم الفاعل و اسم المبالغه و اسم المكان و اسم التفضيل فی مایلی 
 ذَكَرَ المُؤمِنُ ربَّهاهللُ أَعلَمُ بِما یَكُتمونَ . اِنَّ النَفسَ لَأَمّارَۀٌ بالسوءِ. المَعمَلُ مُعَطَّلٌ اليومَ . قَد 

 ( اسم المبالغه ..........................2( اسم الفاعل ....................        1
 ( اسم التفضيل ........................ 5( اسم المكان ......................      3

1 

14 

 ضع فی الدائرۀ العدد المناسب : 
 الف( شریطٌ یَسَتعِملهُ رُكّاب السيارات للنجاۀِ من الخطرِ        ( النُّحاس             1
 ب( قسمٌ مِن الجسم بينَ الجِلدِ و الَعظمِ    ( حزام االمان           2
 ج( عنصرٌ فلزيٌ مُوَصِّل للحرارۀ و الكهرباء           ( الَعصَب           3
 مختلطٌ بالماءِ  د( ترابٌ             ( اللَّحم           5
 ( الطين 4
 ( الجرادۀ 6

1 

16 

 اقرا النص التالی ثم اجب عن االسئلۀ التاليۀ. 
ۀِ و مَنَحَ رشَعَرَ نوبلُ بالذَّنبِ بَقیَ حَزیناً و خافَ اَن یَذكُرهُ الناسُ بالسوءِ بعَد موتِه. لذلكَ فقد بنی موسسۀً لمنحِ الجوائزِ الشهي

  ..ثروته لكی ُیصَحِّحَ خطأه. تُمنَحُ هذه الجائزۀُ الی َمن یُفيدُ البشریۀَ فی مجاالتِ السالمِ و الكيمياءِ و الفيزیاءِ و ..
 الف( هَل شَعَرَ نوبلُ بالّذَنبِ ؟ 

 ب( كيفَ بَقیَ نوبلُ؟ 
 ج( ماذا عَمِلَ نوبلُ حينَما خافَ اَن یذكُره الناسُ بالسوءِ؟ 

                                  د( الی مَن تُمنَحُ جائِزۀُ نوبل؟ 

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه پرواز  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(2شناسی)واژه مهارت

 (1ترجم الكلمات التی تحتها خطّ)

 الف( مِن مُعدّداِت نظامِ الطبيعه: تََلوّث الهواء الذي یُسبّبُ اَمطاراً حًمضيّه

 ب( و امأل الصّدرَ انشراحاً و فَمی بالبَسَماتِ 

1 

25/0 النَّفَق               التّحویل                   القناۀ             المَنجَم  (24/1عيّن الكلمه الغریبه ) 2  

25/0 (24/1اُكتُب: جمع الَحظّ ............................. ) 3  

5 
 (4/1الكلمات )الكلمتان الزائدتان()اُكتُب المترادفتين و المتضادین من هذه

 ..................... ≠.................... ضاقَ( ..................... = .......................... -الوَلد  –رَخص  –الوالد  –الّصبی  -)غَال
5/0  

4 

 نمره(8مهارت ترجمه به فارسی)

 (5ترجم العبارات بالفارسيه)

 (74/1الف( رَبِّ اجعلنی مُقيمَ الصَّالۀ و ِمن ذُرّیتی رَبَّنا وَ َتقَبَّل دُعاء)

 (74/1اَيُّ َخلَل فی نظام الطبيعه یؤدي الی تخریبها وموت مَن فيها )ب( 

 (4/1ج( نَحنُ نَغرسُ أَشجاراً لِكَی یاكَُل مِن ثمارِها االخَرون)

 (74/1د( الحوتُ یُصادُ الستخراجِ الزّیِت مِن كبدِهِ لِصناعه موادّ التجميل )

 (74/1لكی یُصحِّحَ خَطاهُ)هـ( مَنَحَ آلفرد ثروَتهُ لِشراء الجوائزِالذهبيَّه 

 (4/1و( كُلُّ طعامٍ ال یُذكَرُ اسمُ اهللِ عليه فانّما هو داءٌ )

4 

5/0 ال كنزَ اَغنی مِن القِناعَۀ                   (4/1تَرجم العبارۀ حسب ال النافيه للجنس ) -6 6  

5/0 اِشتَغَلَ الفَالحُ فِی المزرعۀ مُجِدّاً                                    (4/1تَرجم العبارۀ حَسَب الحال ) -7 7  

5/0 یَغفِرُاهللُ الذنوبَ إلّا الشِرکَ باهللِ                          (4/1ترجم العبارۀ حسب اسلوب االستثناء ) 9  

5/0 الحياۀلَيتَ السرورَ یَدومُ فِی                     (4/1تَرجم العبارۀ حََسب حرف مشبهه بالفعل ) 8  

5/0 االرضِیا داودُ انّا جََعلناکَ خليفًۀ فِی                              (4/1تَرجم العبارۀ حََسب اُسلوب النداء ) 11  

5/0 استغفرتُ اهللَ استغفارًا صادقاً                 (4/1تَرجم العبارۀ حََسب المفعول المطلق النوعی ) 11  

12 

 (1اِنتَخب الترجمۀ الصحيحه)

 الف( نُزِّلَ المالئكهُ تنزیالً 

 ⃝فرشتگان قطعاً فرودآورده شدند -2   ⃝مانند مالئك فرود آمدند -1

 ب( اذكروا اهللَ ذكراً كثيراً 

 ⃝خدا را بسيار یاد كنيد. -2   ⃝خدا را هميشه یاد كنيد -1

 اَعلَمُ أَنَّ اهللَ عَلی كُلِّ شَیٍء قَدیرٌج( قالَ 

 ⃝بگو قطعاً خدا بر هر چيزي قادر وداناست -2 ⃝دانم كه خدا برهر چيزي تواناستگفت می -1

 د( ما فازَ اّلا الصادقُ 

 ⃝راستگو موفق شد -2   ⃝تنها راستگو موفق شد -1

1 

13 

 (1الترجمه)كَمِّل الفراغات فی

 الف( اَال وَ اِنَّ لِكُلِّ مأموم اماماً یقَتدي بِه 

 آگاه باشيد كه هر رهرویی ................... دارد كه از او ....................

 ب( یا بُنَیَّ إجعَل نفسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ وَ بَينَ غَيرکَ .................خودت را ميان خویشتن و دیگري........قراربده

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه پرواز  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

15 

 نمره(7مهارت شناخت و كاربرد قواعد)

 (1تَرجم االفعال التی تحتها خط)

   ب(رجاءً التَكاتَبوا   الف( هو ال یَتَذَكَّرونی

 د(لَيتَنا تَكاتَبنا فی هذهِ السَّنواتِ  الخروجِ ج(نَحن لَن نَمتَِنعَ عن

 امتنع : خودداري كرد     تذكر: به یاد آورد(     نگاري كردنامه)تكاتب : 

1 

14 

 (1تَرجم الكلمات التاليه )

 اسم الفاعل المصدر االمر المضارع الماضی

 المُنتبِهون االنتِباه اِنتَبِهوا سَيَنتَبِهونَ  ما اِنتَبَهوا

  .............. آگاه شدن ............... ................ ...............

1 

16 
 (2عَيّن اِعراب الكلمات  التّی اُشير اليها بخط)

 ب(كانَ الجّوُ بارداً                  الف(اَهللُ غافِرُ ذنوبِ التائبين
 د( ال لباسَ اجمُل من العِفافِ    ج(تُثمِرُ شجرۀُ الجوزِ بعدَ سنتينِ

2 

17 
 (1اُكتب المطلوب منك )

 جارومجرور( –)منادا   االرضِ جَعلناکَ َخليفۀَ فی یا داودُ اِنّا»الف( 
 صفت( –)حال  ب( یُشجِّعُ المتُفّرجون فَریقَهم الفائِزَ فرحينَ اليوم

1 

19 
 (4/1مَيِّز اسلوب الحصر من اسلوب االستثناء)

 ب( كُلُّ شیءٍ هالكٌ الّا وجهَهُ   الف( ال تَقُل اِلّا الحقَّ 
5/0  

18 
 (4/1التاكيدي من المفعول المطلق النوعی)مَيِّز المفعول المطلق 

 ب( فَاصبِر صَبراً جميالً     الف( كَلَّمَ اهللُ موسی تكليماً 
5/0  

21 
 (1العبارات)عَيِّن اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغه، اسم التفصيل فی

 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  یُضِيعُ  الاللَّهَ التفاخُرُ بالنَّسَبِ َمحمودٌ. ال شَیءَ اَحسَنُ مِنَ العَفوِ. اِنَّ 
 اِلهی اَنتَ عَلَّامُ الغيوبِ 

1 

21 

 (2مهارت درک و فهم)
 (4/1ضَع فی الدائرۀ عددٌ مناسبٌ  )الكلمتان الزائدتان( )

      العجوز -1
 صَبیٌّ قبل سنِّ البلوغ                    النساء -2
 السِّنِالمرأۀ الكبيرهٌ فی                 الطفل -3
 االَمرد -5

5/0  

22 
 ( الكلمتان الزائدتان(4/1الفراغ كلمهً مناسبهً )ضع فی

 )البيئه، الحِفاظ، دؤوباً ، حزنياً(
 ب( قد واصَلَ الفرد عَمََله................حتی یَخترعَ الدنياميت  االفراخِالف( قَرّرَ المُزارُع ................. علی

5/0  

23 

 (1اقرأ النص التالی و اَجِب عن االسئله)
الحيل اَنَّ احَدَ الطيورِ حين یري حيواناً مُتفرساً قریباً ِمن عُشّه، بَعضُ الطيور قد تَلجَاٌ الی حيلٍ لطردِ مُفترسِها عَن عُشِّها، و مِن هذه

الفریسه، و یَبتَعِدُ عَن العُشّ كثيراًًً و عندما یتاكَّدُ الطائرُ مِن خِداِع هذهیتظاهَرُ اَماَمهُ بانَّ جَناحَهُ مَكسورٌ، َفيتبعُ الحيوانُ المفترسُ 
 العدوّ وَابتعاده ِمن عُشّهِ واِنقاذِ حياۀِ فراخِه مِن الموتَ یطيرُ بَغتهَ.

 الف( بِمَ یتظاهرُ الطائرُ اَمامَ الحيوانِ المُفترِس؟
 ن عُشه؟ب( ماذا یَفعَلُ الطائِرُ عندما یبتعِدُ العدوّ مِ

 الصحيح والخطا:عَيّن
 ⃝غ ⃝ص           الف(اَحدُ الطيور حينَ یَري حيواناً مفترساً قریباً مِن عُشِها یطيرُ بغتًه 

 ⃝غ ⃝ص    ب( مِن حيل الطيور تظاهرُ بالجناحِ المكسورِ 

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 منیره شریعتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  المُعَيَّن:تَرجِم اَلكَلِماتِ 

 وَرَقَۀَ الزَّیتونِ َرمزُ السَّالم -وَ فيكَ انطَوَي العالَمُ األَكَبرُ                 ب  -الف  

 أَعينونی بِوَرَعٍ و إجتهادٍ و عِفَّۀٍ  -د                 الشَّيماءُ تَحضُنُ النَّبیَّ           -ج   

1 

2 
 الكَلَِمتَينِ المُتَرادِفَينِ:أكتُب الكَلِمَتَينِ المُتضادَینِ و 

 العُشّ / غَال / البيع / الوُكر/ َرُخصَ / الثمين    
5/0  

3 
  عَيّن اَلكَلِمَۀَ الغَریبَۀَ فی كُلِّ مَجموعَۀٍ:

 الجَبَل                  التَّل                      السَهل        النَفَق   
25/0  

25/0 الحَظّ :                                                     للكَلَِمۀِ:أكتُب الجَمع اَو المُفرَد  5  

4 

 تَرجمِ الجمالتِ التاليۀِ الی الفارسيۀَ: 

 الَحظَ أَنَّ مَجموعَۀٌ كبيرَۀَ ِمن فِئرانِ الحَقلِ هَجَمَت عَلی الَخضراواتِ وَ أكَلَتها.  -الف

 فّلاحاٌ عَجوزٌا قد غَرَسَ فَسيلََۀ جَوزِ.یَوما « كِسري أنوشِروان »شاهَدَ   -ب

 تُمنَحُ هذِهِ الجائزۀُ فی كُلَّ سَنَۀٍ إلی مَن یُفيدُ البَشَریَّۀَ فی مَجاالتٍ حدَّدَها   -ج

 فَفُز بِعِلمٍ وَ ال تَطلُب بِهِ بَدَالٌ            فَالنّاسُ َموتی وَ أَهلُ ألعِلمِ أحياءُ   -د

4 

5/0 ال كَنزَ اغنی مِن القِناعَۀِ.                              الصَحيحَ للجُملَۀ َمعَ ال النافيۀ للجنس:اُكتب التَرُجمَۀ  6  

5/0 «كانَ النّاسُ اُمَّۀٌ واحِدَۀً فَبَعَثَ اهللُ النَّبيّينَ مُبَشِّرینَ.»                                             تَرجَم االیۀَ الكریمۀَ: 7  

5/0 .كُلُّ شَیءٍ یَرخُصُ إذا َكثُرَ إلّا األدََب؛ فَإنَّهُ إذا كَثُرَ غَال                                             تَرجِم العبارۀَ التاليۀَ : 9  

5/0 !لَيتَنی شاهَدتُ جَميعَ مُدُنِ بِالدي                   تَرجِم العِبارَۀَ مَعَ اَلحَرف المُشََّبهِ بالفِعلِ: 8  

11 

 ترجِم الجُمَلۀَ مَعَ مَفعول مَطلَق:

 .الف( إزدادَ عََددُ فِئرانِ الحَقلِ ازداداً كبيراً  

 .ب( كَلَّمَ اهللُ موسی تكليماٌ  

1 

5/0 .یا ایّها النسانُ ما غرَّکَ بِرَبِّكَ الكَریم                                     تَرجِم العبارۀَ مَعَ مُنادي: 11  

12 

  انتخب الترجمۀ الصَحيح:

 « رأیتُ الفَلّاحَ و هُوَ یَجمَعُ المَحصولَ.» -1  

 ب( كشاورز را در حال جمع آوري محصول دیدم.               الف( كشاورز را دیدم در حالی كه محصول را جمع می كرد.  

 « فهذا یَومُ البَعثِ وَلكِنَّكُم كُنُتم التَعلَمونَ.» -2 

 ب( پس این روز رستاخيز است ولی شما نمی دانستيد.                                الف( پس این روز رستاخيز را شما ندانسته اید. 

5/0  

13 

 كَمِّل الفِراغ فی التَرجُمَۀ: 

 «وَ ما أبرِّيءُ نَفسی إنَّ النَّفسَ لَأَمّارَۀٌ بالسّوءِ إلّا ما رَحِمَ رَبّی.» -الف 

 زیرا نفس، ............. به بدي است؛ مگر اینكه پروردگارم رحم كند. ؛ را .............و نفسم 

 «إنَّ إمامَكُم قَدِ اكتَفی مِن دنياهُ بِطِمرَیهِ وَ مِن طُعِمِهِ بِقُرصَيهِ» –ب 

 آگاه باشيد امامتان از دنيایش به .......... و از............. به دو قرص نان بسنده كرده است. 

1 

15 

 تَرجِم االفعالِ التاليۀِ حَسَبَ القَواِعد:

كانوا -ه                ال تُجلِسوا:-لَن یُفَهِّمُ:                                  د -ج            كانوا قَد قَطَعوا:  -لَيَتهُ یَغفِرُ:            ب -الف

 ليتهُ غَفَرَ: -و          :یعاِملوننا جَيِّداً

 :ذُكِرتَ بالخَيرِ -لَم یَنقَطِع:                ط-ح

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 منيره شریعتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

14 

 عَيِّن الصحيحَ فی التحليلِ الصرفیِّ و االعرابِ:

 «كانَ رَجُلٌ جالِسًا عِندَ رسولِ اهللِ .»

 جالساً: -1

 ب( اسم، المعرف بال، مذكر، مفرد/  اسم كان.                        خبر كانَ.الف( اسم، مفرد، مذكر، اسم فاعل/ 

 «ال تَمنَعنا عَنِ الخروجِ .»

 ال تَمنَعنا: -2

 .( مضارع للنفی، متكلم مع الغير، معلوم/ فاعل ضمير ناالف

 ( مضارع للنهی، مفرد مذكر مخاطب، معلوم/ فاعل انتَ مستتر ونا مفعول.ب

5/0  

5/0 «وَ نُزِّلَ المَالئِكَۀُ تَنزیالً»                                  عَيِّن المفعول المطلق و نوَعه فی الجملۀِ التاليۀِ:  16  

17 

 عَيِّن  المَحَلَ اإلعرابی لِما تَحتَهُ َخطّ:  

 الف(  یَهتَمُّ المُواطِنُ الفَهيم ُ بِنَظافَۀِ البيئَۀِ اهتِماماً بالِغاً.

 ب(  إنَّ اهللَ غافُر ذنوبِ التائبينَ. 

 ربَّنا ال تُحَمِّلنا ما ال طاقَۀَ لَنا.   ج(

 «یا داوودُ ؛ إنّا جَعَلناکَ فی االرضِ خليفۀً.»د( 

 الكتبُ طعامُ الفكرِ.   ه(

2 

19 

 عيِّن الحال :

 .الف(  خُلِقَ االنسانُ ضعيفاً 

 .ب(  الذیّنَ یُقيمونَ الصالۀ وَ یُوتونَ الزَّكاۀَ وَ هُم راكِعون 

5/0  

18 

 مَيِّزِ اسلوب الحصر مِن اسلوب االستثناء ثُمَّ عَيِّن مستثنی  فی اسلوب االستثناء: 

 .ال یيأسُ مِن رَوح اهلل إلَّا القُومُ الكافِرونَ (الف   

 .یَغفِرُ اهللُ الذُنوبَ إلَّا الشِّرَک باهللِ  (ب   

5/0  

21 

 ا:ممَيِّز اسم الفاعِل و التَفضيل ثُمَّ تَرجِمه

 .اَلرَّجُلُ الَعلَّاَمۀُ تَحَدَّثَ مَعَ جَميعِ الطُلّابِ فی الَمدرَسَۀِ (الف

 .دُبَّ الباندا عِندَ الوِالدَۀِ أصغَرُ َحجماً مِنَ الفَأرِ (ب

1 

21 

 َكلِمَۀً مُناسِبۀً للجُمَالتانتخب 

 (الجرادَۀ  - الدووب  - الفأرَۀ – الدَمّ – االنشراح – العَصَب)

                                              ..................الشُعورُ  بالفَرَحِ و السُرورِ َكثيراً  

                  ....................حَيَوانٌ صَغيرٌ َیعيشُ تَحتَ االرضِ یَنقُلُ داءَ الطاعون 

                  ......................الذّي یَسعی فی إنجازِ عَمَلِهِ ، و ال یَشعُرُ بالتَّعَبِ  

                           ...................خَيطٌ أبيَضُ فی الجِسمِ یَجري فيِه الحِسُّ 

1 

22 

 أجِب عَنِ األسئَلَۀ.إقراءِ النَصّ ، ثُمَّ 

اعَتَيِن هُ. فَقالَ: ِكال الجَمدَخَلَ الرَسول ُ اهللِ فی مَسجِدٍ.كانَ فی المَسجِدِ َجماعَتانِ .جَماعَۀً َیتَفَّقَهونَ ، و جَماَعۀً  یَدعونَ اهللَ وَ یسأَلونَ 

 هونَ الجاهِلَ.هوالءِ افضَلُ. بالتَّعليمِ أرسِلتُ. ثُمَّ قَعَدَ مَعَهُم.إلی خَيرٍ.أمّا هوالءِ فَيَدعونَ اهللَ؛ و أمّا هوالء فَيَتَعَلَّمونَ وَ یُفَقِّ

 الف( لِماذا جََلسَ النَبی مَعَ جَماعَۀٍ یَتََعلَّمون ؟   

 ب( ماذا قالَ النَّبیُّ شاهَدَ الجَماَعتَينِ؟   

 عيِّن الجملۀَ الصَّحيحۀَ و الجُملَۀَ غيرَ الصَّحيحۀَ حسبَ النَّص: 

 النَّبیُّ جماعَۀً یدعونَ الّلَه . ( فَضَّل1َ 

 ( بُعِثَ النَّبیُّ لِلتَّعليمِ.2 

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ملیحه قوچانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  تَرجم الكلمات التی تحتها خط:

 مِدَۀِ الكيمياویۀ     استخدام االَسْ فی ثَریُكْ ب(اِنْ                                  الدَّعَواتِ              یا مُجيبَ الف(

 قَلبِتَ فظّاً غليظ الْوَلَو كُنْ د(            نب وَ بخيبۀ األََملِذَّشَعَرَ نوبِل بال ج(

1 

2 

  اُكتُبْ فی الفراغ الكلمتين المترادفين و الكلمتين المتضادتين :

 صَعََّب( –سُهول لْاَ –لْمَجال اَ – ذَهَبَ – سَهَّلَ –)راحَ 

 ............................  ...............                 ب(الف(............. 

5/0  

25/0 /الَفظّ نمَر/الغُصْثَالجذع/الشَّجَرۀ/ال               فی المجموعۀالتاليۀ: ۀالغریب ۀعَيِّنَ الكلم 3  

25/0 لُ أَرضٌ واسعۀٌ: ...............................الحَقْ            :الكلمۀِ عَمْب جَكتُأُ 5  

4 

  : الجمل ذهٰ  م هرجِتَ

 (4/1)لّا َلعِبٌ وَ لَهوٌ :ياۀُ الدُّنيا إِاْلحَوَما  (1

 (4/1)دَبِ :األَك لِ وَ ال ميراثَهْ جَرَ كَالْال فَقْ (2

 (74/1)كَریم :ماغَرَّکَ بِرَبِّكَ الْ نسانُإِیا أَیَّها الْ (3

 (74/1)ضيَّۀً:مَرْ ك راضيَّۀًربِّ  ٰ  لیإِرجعی *إِ ۀمطمئنسُ الْیا أَیَتُها النَّفْ  (5

 (24/1)كثيراً: راًكْ كُروا اهللَ ذِ ذْأُ (4

 (4/1):مُسابَِقۀِجَحُ فی الْصدیقی یَنْ تَلَيْ (6

 (74/1)وَجهٌ ُمضِرٌّ: اِفعٌ ،نّ التَّقنيَّۀِ َوجهُ البتكارٍ فی إِوَ  ختراعٍ علمیٍّإِلِكُلِّ  (7

 (74/1)و بيئَتها تداخالً كامالً : َحيَّۀِالْ كائناتِالْ ينَبَ اللِ وجودِ رَوابِطَ مُتَداخَِلۀٍخِ  مِنْ ۀِتَواُزنُ فی الطَّبيعفَيَتِّمُّ الْ (9

 (74/1)تِ یَطيرُ بَغََتۀً:مَوْ مِنَ الْ نقاذِ حياۀِ فِراخِهإِعُشّهِ و  ه مِنْبتعادإِخِداعِ العَدّد و  طائِرُ مِنْدَها یَتََأكَّدُ الْ نْعِ (8

 (74/1):سالمِلی اإلِإِ قومها  دَعَتْخيها وَأَ نْعَ دافَعَتْ وَ لَمَتْفَأَسْ  (11

 (74/1)علومِ الّنافِعات:عقلی و قلبی بالْ أَنِرْ وَ (11

 (4/1)قاً:فاراً صادِ تغْسْإِ فِرُاهللَ تغْسْأَ (12

5/5  

 

 

6 

  :صحيحۀَالْ  ترجمۀَب الْخِنتَإِ

 كافِرونَ . م الَْقوْلّا الْحِ اهللِ إِرَوْ سُ مِنْأَالف( ال یَيْ

 (تنها قوم كافر از رحمت خدا مأیوس نمی شوند.           2(فقط قوم كافر از رحمت خدا مأیوس می شوند.1

 : روجِخالْ نِتَنِعُ عَمْنَ ب(لَنْ

 (از بيرون رفتن خودداري نمی كردیم .                  2خودداري نخواهيم كرد .(از بيرون رفتن 1

5/0  

 

7 

  كمِّلِ الْفراغاتِ فی التَّرجمۀ الفارسيۀ:

 ضَمُها.رادَۀٍ تَقْجَ فَمِ وَرَقَۀٍ فی م عندي ألَهوَنُ مِنْنَّ دنياكُالف( إِ

 ............. ، ............. است .ن را آقطعاً دنيایتان نزد من از برگی در دهان ملخی كه 

 ها.عُشِّ ها عَنْستَرِطَردِ مُفْلِ حَِيلِ ٰ  لیإِ أطيورِ قد تلجلا ضَب(بَعْ 

 برخی پرندگان گاهی براي راندن .......... از النه خود به ........... پناه می برند .

1 

9 

  :فعال التی تحتها خطّترجم األَ

 رِ:كَ الَّذینَ یساِرعونَ فی الكُفْزُنْیَحْها الرَّسولَ ال یّالف( یا أَ

 مَعُ المَحصولَ:وَ هُوَ یَجْ الفِّالحَ تُیْرأَ ب(

 ليكَ:إِسَنَ یُحْ نْأَحِبُّ ا تُ مك سِنْحْأَج(وَ 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مليحه قوچانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

  المناسب للفراغ : عين الفِعلَ

 ( تَخِبَلِيَنْ / بْتَخِ)لِيَنْ    ................. أَحسَنها : ۀٍلَ قضيوْطَلَبَ آراءَ اآلخَرین حَ الف(

 جَحونَ(یَنْ / نَجَحْیَنْ / نَجَحْ)تَنْ                        متحان:الطالباتُ .............. فی اإلِ ب(

5/0  

11 

  مَيِّز فی العبارات التّاليۀ:

 (الفعل المجهول7،  اليه  مضافٌال(6  ، ۀصفال(4 (المستثنی ،5  (الحال ،3 مطلق و نوعه،ال(المفعول 2، ٰ  مناديال(1

يتِ، )یا نامیمادَّۀِ الد یخترعَ تطاعَ أَنْسْإِ حتی دَووباً عَمَلَهُ اصَلَٰ  و عِلم(، فقدْلْا ّلاإِ نفاقِإِقُصُ بالْیَنْ شَیٍ كُلُّجميالً(،) صبراً رْصبِ)فاْ

 .لكٰ  و قد ُیسُمَّی بذ ،ماءِابٌ مختلطٌ بالْ تر (،ناَک خَليفۀً فی االرضِّنا جَعَلْإِداوودُ 

2 

11 

  :للكلمات اّلتی تحتها خطّ االعرابیّ مَيِّز المحلّ

 تَسِمَتينِ.نترنتِ مُبْإِميۀٍ فی الْقامَتا بَِجولۀٍ ِعلْ  بنتانِلا الف( هاتانِ

 َنۀً .....رَبَّنا آتِنا فی الدنيا حَسَ ب(

25/1  

12 

  :صرِالَّتی فيها أسلوبُ الحَ  ۀَملن جُعيِّ

 لّا كِتاباً.إِكُتُبِ سَوقِ الْ تُ مِنْتَرَیْما اِشْ الف(

 لّا مصادِرَهُ.إِتاَب كِتُ الْأْقَرَ ب(

 هَهُ.ا َوجْلّإِهاِلكٌ  كُلُّ شَیٍ ج(

25/0  

13 

          : شيرُ اليه بخطّعَيُّن الصَّحيح فی التَّحليل الصَّرفی و االعراب لِما أُ 

 «رضِفی األَ  ناکَ خَليفَۀَّنا جَعَلْإِداوودُ »   

 بالفعل ۀحروف المشبهلْمتعدٍ/خبر لِ – مجردٌ ثالثیٌ–متكلم مع الغير  (1نا :جَعَلْالف(

 يس اسم ظاهر و خبرلِالفعال الناقصهلالزم/فعل وفاعلهُ  – معلوم –(فعل ماضٍ 2               

 مجرور جارو/  مذكر – ربمع – ۀعلميّ معرفه بالْ -(اسم1االرض :ب(

 جرٍ رفٍحمؤنث /مجرور ب –معرب  –معرفۀ بأل  (2   

5/0  

15 
  اسم المكان،اسم التفضيل فی مایلی :،عَيُّن اسم الفاعل،اسم المبالغۀ 

 عَ نَعُّمالُ یشتغلونَ فی المَصْغيوب الْتَ عّلام الْنْ/أَلِهشدُّ مِن الجَرَ أَقْ/ال فَ عونَهم خاشِ لَحَ المؤمنون الّذین هم فی صالتِأَفْ قَدْ

1 

 

14 

 آموزش و پرورش درگز -محمودیه خيامی–مليحه قوچانی َحسَبَ الواقعِ:و غير الصحيحۀِ الصحيحۀَ ن الجملۀَعيِّ

 ضيۀً:طاراً حَمْ ُیسَبِّبُ أَمْ هواءِالْ  ثُوَّلتَ (1

 بَعَدَ سَنََتينَ عاَدۀ: جوزَمِرُ شَجَرَۀُ الْ تُثْ (2

5/0  

16 

  ائرَۀِ العدد المناسِبَ )كِلمَۀ زائدَۀ(دفی ال عْضَ

 كبيرَۀُ فی السِّن.مَرأَۀُ الْالرَّجُلُ أَوِ الْالف(            الَعصَب         -1

 حسُّ.جري فيه الْیسمِ جِفی الْ بيضٌخيطٌ أَ ب(                                             اس          حالن -2

                        العجوز    -3

5/0  

17 

  (ۀًمناسب كَلِمَۀً نتِخبْ.)إِعن األَسئَلَۀِ التاليۀِ إقرأ النَصِّ التّالی ثمَّ أجِبْ

الَّتی  اتِموبنتَبهَ بأَنَّ الْإِيوم طّيوِر،ذاتَ الْواعَ الْنْرَعۀٌ كبيَرۀً فيها َخضرواتٌ و أَشجاٌر كثيرۀٌ و كان یُرَّبی فی مزرعۀِ أَزارعٍ مَزْ مُلِ تْكانَ»

دَ شهورٍ شاهََد أَنَّ فِئراناً بَعْ و فَعَلَ كذاٰ  ها و هتخلصِ مِنْ كلها فَعَزَمَ علی الْتأْ و طيورِه أَفراخ ٰ  مُ علیجُتَهْ تهكُنُ قُربَ مزرعتسْ

اِت مبولِ الْتْبقَ الطّبيعۀ نظامِ ٰ  تَعَدّي علی دْقَ أَنَّهُ ٰ  لیإِزراعۀِ تَوَصَّلَ تشارَ خَبيرَ الْكلها فاسْ و تأْ  مزرعتهِ خضَرواتِ ٰ  جُمُ علیَتهْ كثيرۀً

 «اللِ تواُزنِ الطّبيعَهِ.تخاِ ٰ  لیإِمورٍ أَدّي و قامَ بأُ

 ب(قَتلِ           فظِالف(حِ                    اتها . م................. بوبطبيعۀَ فی مزرعتهِ مزارع الْ (هَدَّد ال1ْ

  اللتخب(اِ        الف( تنظيم            .... توازنها!...لی.........إِنسان فی أَمور الطَّبيعه یُؤُّدي إِتدخل الْ (2

 رانِ ئب(الفِ        اتمالف(البو                                               طّيور !  كانت ............ تأكل أفراخ الْ (3

  ؟.................. مزارعُتشارُ الْ سْإِ مَنْ (5

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اعظم اردکانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تَرجِمِ الكلماتِ الَّتی تحتها خطٌّ:                                                                                  

 إنْطَوي العالمُ األكبَرُ                               ب(وَ لَو كُنْتَ َفظَّاً غَلِيظَ القَلبِ.الف(وَ فِيكَ 

 ج(وَ مِن مُهَدِّداِت نِظامِ الطَّبيَعۀِ.                                  د( وَاحْمِنِی و احْمِ بِلَادِي. 

1 

2 

 اُكْتُبْ فِی الفراغِ الكلمتينِ المُتَرادِفَتينِ و الكلمتَينِ المُتضادتَينِ:                                       

 الفَلَّاح( -األعوَام  -البَيع –المُزَارِع  -الحُقُول   –)الشِّراء 

 (                         ==(                 ب(   )                         =الف()       

5./  

/.25 د(الوِعَاء               عَيِّنِ الكلمۀَ الغریبۀَ فی المجموَعِۀ التَّالِيَۀِ:          الف(اليَافِع                  ب(الشَّاب              ج(األمْرَد 3  
/.25 اُكتُبْ جَمعَ الكَلَِمۀَ:       وَاجْعَلِ التَّوفِيقَ حَظِّی وَ نَِصيبِی فِی الحَيَاۀِ:  ..........................           5  

4 

       تَرْجِمْ هذِهِ الجُمَلَ:                                                                                                     

 /.(4(یَا أیُّها اإلنْسانُ مَاغَرَّکَ بِرَبِّكَ الكَرِیم.)1

 /.(74بَشِّرِیَن.)(َكانَ النَّاسُ اُمًَّۀ وَاحِدَۀً فَبَعَثَ اهلُل النَّبِيِّينَ م2ُ

 /.(4(وَ مَا الحَيَاۀُ الدُّْنيَا إلَّا َلعِبٌ وَ لَهوٌ.)3

 /.( 4(إسَْتغفَرْتُ اهللَ إسْتِغْفَاراً صادِقاً.)5

 /.(24(لَا لَِباسَ أجْمَلُ مِنَ العَافَِيۀِ.)4

 /.(4(شَعَرَ نُوبِلُ بالذَّنْبِ وَ بِخَيبَۀِ األَملِ مِنْ هذَا العُنوانِ.)6

 /.(74فَصْلَ الرَِّبيعِ طَویِلٌ فِی بَلَدَِنا؛ لِأنَّ الرَّبِيعَ قَِصيرٌ هُنَا.) (لَيْت7َ

 /.(74(بَل تَرَاهُم خُلِقُوا مِنْ طِينَۀٍ                  هَلْ سِوَي َلحْمٍ و عَظْمٍ وَ عَصَب.)9

 /.(4الطَّيَرانِ.)( الخُفَّاشُ هُوَ الحَيَوانُ اللَّبونُ الَوحِيدُ الَّذِي یَقْدِرُ عَلَی 8

 /.(74(َبعْدَ شُهُورٍ لَاحَظَ أنَّ مَجمُوَعۀً كَبِيرَۀً مِن فِئرَانِ الحَقلِ تَهْجُمُ عَلَی الخَضْرُوَاتِ وَ تَأُكلُهَا.)11

 (1قنَوات.)(فَقَدِ اسْتَفَادَ اإلنسانُ مِن هذِهِ المادَّۀِ وَ سَهَّلَتْ أعمَاَلهُ الصَّعبَۀَ فِی حَفْرِ اإلنفاقِ وَ َشقِّ ال11

 /.(74(فََيتْبَعُ الحََيوانُ المُفتَرِسُ هذِهِ الفَرِیسَۀَ وَ یَْبتَعِدُ عَنِ العُشِّ كَِثيراً.)12

5/5  

6 

   إنتخِب التَّرجمۀَ الصَّحِيَحۀَ:                                                                                              

 به زیبایی صبر كن. -2               قطعاً شكيبایی كن.               -1                         الف(فَاصْبِرْ صَبراً جَمِيالً:

 تنها كاظم قصيده را حفظ كرد. -2     كاظم قصيده را حفظ كرد.               -1                 ب(مَا حَِفظَ القَصِيدَۀَ إلَّا كاظِمٌ.

5./  

7 

 كَمِّلِ الفراغاتِ فی التَّرجمۀ الفارسِيَّۀِ:                                                                 

 الف(جَماعَۀٌ یَتَفَقَُّهونَ وَ جَماعَۀٌ یَدُعونَ اهللَ. 

 گروهی ................. و گروهی به درگاه خدا  ...................   .

 إنَّ لِكُلِّ مَأمُومٍ أماماً یَقتَدِي بِهِ.ب(أال وَ 

 آگاه باشيد كه هر ...........................   پيشوایی دارد كه ...............................    .

1 

9 

    تَرجِمِ األفعالَ الَِّتی تَحتها َخطٌّ:                                                                                       

 لَی ذلكَ.ب( إنَّكُم التَقْدِرُونَ عَ                               الف(أعْجَبَ مِن كالمِهِ وَ أمَرَ أنْ یُعْطَی للفَلَّاحِ ألفَ دِینارٍ.

 د( فَأحْبِبْ لِغَيرِکَ ما تُِحبُّ لِنَفسِكَ.                                                                     ج(لَيتَنا إمْتَنَعَنا َعنِ الخُرُوجِ. 

 هـ( هَل یَسْتَوِي الذِینَ یَعَْلمُونَ و الذِینَ الیَعْلَمُونَ.

5/1  

8 

 عَيِّنِ الفِعلَ المُناسِبَ لِلْفراغِ:                                                                                

 یَسْتَفِيدَ( –الف(عَلی اإلْنسانِ العاقلًِِ أنْ ........................ مِنَ الوَجهِ النَّافِع) َیسْتَفِيدُ 

 تَحْضُُن( –َیحْضُنُوا  –ب(كانتِ الشّيماُء ..................... النَّبِیَّ.)یَحْضُنُ 

5./  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه:  تعداد 1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اعظم اردكانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

( الفعل 7(المضاف اليه ، 6(الصِفَۀ ، 4( الُمسَتثنَی ، 5(الحال ، 3(المفعول المطلق و نوعه،2(المنادي، 1مَيِّزِ فِی العباراتِ التالَِيۀِ: 

 المجهول.

 وباً.َیهْتَمُّ المُواطِنُ الفَهِيمُ بِنَظَاَفۀِ قَرَأْتُ الكتابَ إلَّا مَصَادِرَهُ. یَا ُمجِيبَ الدَّعَواتِ. هذِِه الحادثَۀُ لَمْ تُضِعفْ عَزمَهُ، فَقَدْ واصَلَ عَمَلَهُ دَؤ

                                               البَيئَۀِ . نُزِّلَ المَالِئكَۀُ تَنْزیالً.                      

2 

11 

 عَيِّن المحلَّ اإلعرابِیّ لِلكَلِماتِ الَّتِی تحتها َخطٌّ:                                                       

 الف(حَضَرَ الزُّمَالءُ فِی صَالَۀِ اإلمتحانِ إلَّا حامِداً . 

 لِإستِخراجِ الزَّْیتِ مِن كَبِدِهِ.ب( الحُوتُ یَُصاُد 

25/1  

12 

 عَيِّن الجُمَْلۀَ اللَّتِی فِيهَا أسلُوبُ الَحصرِ:                                                                  

 مِنْ رَوْحِ اهللِ إلَّا القَوْمُ الكافِرُونَ.(لَا یَيْأسْ 2                           (یَغْفِرُ اهللُ الذُّنُوبَ إلَّا الشِّرکَ باهللِ.1

 (إشتََریتُ أنواَع الفاكَِهۀِ إلَّا آناناسَ.3

25./  

13 

 عَيِّنِ الصحيح فی التَّحليل الصَّرفِی و اإلعراب لِما ُاشِير إليه بِخَطٍّ:                            

 نَجَحَتِ الطالباتُ فی اإلمتحانِ.

 الف(نَجَحَتْ:     

 فعلٌ ماضٍ ،مفرد مذكر مخاطب، مزید ثالثی من باب افعال، مَُتعَدٍّ، مجهول ، مبنی/فعل و الجملۀ فعليۀ-1

 فعلٌ ماٍض، مفرد مؤنث غائب، ثالثی مجرد، معلوم، الزم ، مبنی/ فعل و الجملۀ فعليۀ  -2

 ب(الطالبات:

 ُمعرَّفُ بِأل / مبتدا و مرفوع بالضَمّۀ -مُعربٌ  –جمع مذكَّر سالم  -مصدر   -1

 معرب/فاعل و مرفوع بالضمّۀ –معرّف بأل  –جمع مؤنث سالم  –اسم فاعل  -2

5./  

15 

 عَيِّن اسمَ الفاعِلِ و اسمَ المُبالغۀ و اسم المكان و اسم التَّفضِيلِ فِی ما یَلِی:                

 قَدْ أقامَ مَصْنَعاً لِصناعَِۀ مادَّۀ النِّيتروغليسرین. –واهللُ أعْلَمُ بِما َیكْتُمُونَ  –إنَّ اهللَ ُیحِبُّ المُحْسِنِينَ  –إنَّكَ أنتَ عَلَّامُ الغُيُوب 

 .......( اسمَ التَّفضِيل:......5( اسمَ المكان:...............   3( اسمَ المبالغۀ:..................   2اسم الفاعلِ:................   (1

1 

14 

 عَيِّن الجمَلۀَ الصَّحيحَۀَ و غَيرَ الصَّحِيحَۀِ حَسَبَ الحقيقَۀ و الواقِع:                      

 (تُثْمِرُ شَجََرۀُ الجَوزِ بَعدَ سَنََتينِ عاَدۀً.1

 ( فِی النِّهایَۀِ حافَظَ المُزاِرعُ عَلَی الطُّيُورِ وَ أفرَاخِها.2

5./  

 

16 

 «                                         كَلَِمۀٌ  واحدَۀٌ زائدَۀٌ» ضَعْ فِی الدائرۀِ العددَ المُناسِبَ.

 البَسَْمۀ                          الف(  قطعَۀُ من قماٍش یُلْبَسُ فوقَ المالبِس كالعباء. -1

  صَوتٍ.الجَوز                            ب(  ضَحِكَ خَفيفٌ بِال -2

 الرَّداء -3

5./  

17 

 إقرإ النَّصَّ ثُمَّ أِجب عنِ األسئِلۀ التالِيَۀ:                                                                     

 یَخْتَِرَع مُحاوََلۀٍ كَثِيَرۀٍ إسْتََطاعَ الفِِرد أنْالسّائلِ السَّریعِ اإلنفجارِ. بَعْدَ « النيتروغليسيرین»إهْتَمَّ الفِرد مُنُذ صِغَرِهِ لِصناعَۀ مادۀ  » 

 الدِّیناِميت. إسْتَقَْبلَ الدُّوَلُ الكَثِيرَۀُ مِن هذِهِ المادَّۀِ فِی مجالِ اإلعمار و البناء.

لنَّاسُ بالسُّوء َبعدَ مَوتِهِ. لِذلكَ َبنَی مُؤسَِّسًۀ لكِنَّ اِسْتَفادَ بَعضُ النَّاسِ مِن هذِه المادَّۀِ لِلحُرُوبِ و اإلنفجارِ. خافَ نُوبِلْ أنْ یَْذكَُرهُ ا

 «جائزَۀَ نُوبِل» لِمَنحِ الجَوائزِ الشَّهِيرَۀِ باسمِ 

 ( لِماذا إسْتَقبَلَ الدُّول من إختراع دیناميت؟1

 ( كَيفَ إسْتَفادَ النَّاسُ مِن الدِّینامِيت؟2

 (ما إسْم مُؤسَِّسۀ مَنح الجوائِزِ الشَّهِيرَۀ؟3

 مَتَی إهْتَمَّ نُوِبل لِصناَعۀِ الدِّیناِميت؟ ( 5

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 کوکب کودری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 الف( مهارت واژه شناسی)دو نمره(
 تَرجِمِ الكلماتِ التی تَحتَها خطّ: 

 ب(كُلُّ شَیءٍ یَرخُصُ إذا كَثُرَ إلّا األدبَ.الف( كانَت طيسفونُ عاصِمۀَ السّاسانيِّينَ.                           
 یِم؟ج( قَرَّرَ المُزارعُ السَّماحَ لِلبوماتِ ِبدُخولِ المَزرَعۀِ.                د( یاأَیُّهَا اإلنسانُ ماغَرَّکَ بِرَبِّكَ الكَر

1 

5/0 أَرسَلَ......بَعَثَ                       الواسِع......الضَيِّق                     (:#)= أو عالمَۀَ المترادف أو المتضادّإجعَل فی الفِراغ  2  

25/0 مُحيط         عَين        جَبَل        بَحر                                 عَيّنِ الكلمۀَ الغَریبۀَ فِی المَعنَی:  3  

25/0 لِحام:جِ لَحم  / مُلوک: جِ مَلِك / صُحُف: جِ صَفحَۀ /  سُعور: جِ سِعر                              عَيِّنِ الصَّحيحَ فی جَمعِ الكلماتِ: 5  

4 

 ب(مهارت ترجمه به فارسی)نه نمره(
 تَرجِم هَذِهِ الجُمَلَ:

 ( 4/1( قِيمَۀُ كُلُّ امِرئٍ بِأعمالِهِ الحَسََنۀِ.)1
 ( 74/1( إِهتَمَّ ألفردُ بَِهذِهِ المادَّۀِ وَ عَمِلَ عَلَی تَطویرِها مُِجدّاً.)2
 (74/1( أَمَرَ أنُوشِرواُن أَن یُعطَی لِلفَلّاحِ العَجوزِ ألفَی دینارٍ.)3
 (1ۀِ.)( تُعَدُّ النُّفایاتُ الصِّناعيَّۀُ وَ اأَلسِمدَۀُ الكِيمياِویَّۀُ ِمن مُهَدِّداتِ النِّظامِ الطَّبيع5
 (4/1( یا مُجيبَ الدََّعواتِ! أَنِر عَقلِی وَ قلبی بِالعُلومِ النّاِفعاتِ.)4
 (4/1( ال شَیءَ أَحسَنُ مِنَ العَفوِ عِندَ القُدرۀِ.)6
 (  4/1( لَعَلَّ اإلنسانُ َیستَفيدُ مِنَ التِّقنيَّۀِ فی مَجالِ السَّالمِ وَ اإلِعمارِ.)7
 (4/1و أنتُمُ األعلَونَ.) ( وَ التَهِنُوا و الَتحزَنُوا9
 (4/1( الیَيأَسُ مِن رَوحِ اهللِ إّلا القَومُ الكافرونَ.)8

 (1)( أَنتَ تَعَدَّیَت عَلَی نِظامِ الطَّبيَعۀِ تَعَدِّیاً وَ لِذلكَ سَتُشاهِدُ مَشاكَِل جدیدۀً فی البيئَِۀ مُشاهَدَۀً مُؤلِمَۀً.11
 ( 1القَبيَح! یا غَّفارَ الذُّنوبِ! إِغفِر ذُنوبی وَ استُر عُيوبِی!)( یا أَحسَنَ الخالِقينَ! یا مَن سَتَرَ 11

5/5  

6 

 إنتَخبِ التَّرجمَۀَ الصَّحيَحۀَ:
 الف(قَد یَتَدَخَّلُ اإلنسانُ فی أُمُورِ الطَّبيَعۀِ فَتَدَخُُّلهُ ُیؤَدِّي إلی اختِاللِ تَوازُنِها.

 انسان در امور طبيت دخالت كرده است و دخالت او منجر به اختالل در تعادل آن شده است.     
 شود.كند و دخالت او منجر به برهم خوردن تعادل آن میگاهی انسان در امور طبيت دخالت می    

 ب( لَيتَ زُمَالِئی القُدَماءَ تَذَكَّرُونِی.  
 كنند.                            كالسيهاي قدیمی مرا یادكاش هم      
 آوردند.شاگردیهاي قدیميم مرا به یاد میكاش هم      

5/0  

7 

 كَمِّلِ الفَراغات فِی التّرجَمۀ الفارسيّۀ:
 الف( إِنَّ إمامَكُم َقدِ اكتَفَی مِن دُنياهُ بِطِمرَیهِ وَ مِن طُعمِهِ بِقُرصَيهِ. 

 همانا امامتان از دنيایش به ............. و از خوراكش به ............. بسنده كرده است.      
 ب( قالَ رَسولُ اهللِ)ص(: هؤُالءِ أَفضَلُ. بِالتَّعليمِ أُرسِلتُ. ثُمَّ قَعَدَ مََعهُم.

 رسول خدا)ص( فرمود: اینها برتر هستند. براي یاد دادن .............. . سپس با آنها ...........  .    

1 

9 

 ج( مهارت شناخت و كاربرد قواعد)هفت نمره(
 ترجم األفعال التی تحتها خط:

 تابی.  ................كِ عَ طالِأُن أَ ریدُ( أ5ُالحاِرسُ كانَ قَد اِمْتَنَعَ عَنِ النَّوْمِ.  .................        (1

 .  ...............الۀِالصَّ قيمَ ی مُلنِاجعَ  بِّ( ر4َ         ...............             .الّدرسَ نَفَهَمتَسَوفَ  (2

 ................  اهللُ مُمكُرحَ یَ وامرحَن تَ( إ6ِ      ها.  ...............         والدِأَ ۀِتربيَ لِ مُّدِ األُجتهِتَلِ (3

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 كوكب كودري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

 عَبِن الفعلَ المناسبَ للفراغِ:

 إِسَتمِعِی( -إِستَمِعنَ  –الف( یا أَحِبَّتِی! ............. كَالمَ مُعلّمِكُم.  )إِستَمِعُوا 

 یََتكاتَبانِ( -تَكاتَبا  –ب( الصَّدیقانِ ............. فی األُسبوعِ الماضی. )تَكاتَبتُما 

5/0  

11 

 عَيِّنِ المحلَّ اإلعرابیَّ للكلمات التی تحتَها الخطّ:

 ( كَلَّمَ اهللُ مُوسَی تَكليماً.3( كَأَنَّ المُشتَريَ ُمتََردِّدٌ فی شِراءِ البِضاعَۀِ.  2(المُتَفَرُِّجونَ َشجَّعُوا الفَریقَ وَ ُهم فَرِحُونَ.   1

 ( كانَتِ الشَّيماءُ تَحضُنُ النَّبیَّ صَغيراً.4المُواطُِن الفَهيمُ بِنظافَۀِ البيئَۀِ إهتِماماً  بالِغاً.      ( یَهتَمُّ 5

 ( رَبَّنا! أَفرِغ عَلينا صَبراً. 9( تُمنَحُ جائزَۀُ نُوبلَ إَلی مَن یُفيدُ البَشَریَّۀَ.   7(ال عِباَدۀَ مِثلُ التَّفَكُّرِ.     6 

25/3  

11 
 عَيِّن أسلوبَ الَحصرَ:

 الف( التَقُل إلّا الحَقَّ.       ب( قَرَأتُ الكتابَ إلّا َمصادِرَهُ.       ج( نَجَحَ الطّالبُ فی اإلمتحانِ إلّا حامِداً.
25/0  

12 

 شاهَدتُ صَدیقِی فِی المَكتَبَۀِ.           عَيِّن الصَّحيحَ فی اإلعراب و التَحليل الصَّرفی:

 شاهَدتُ:      الف( فِعلٌ ماضٍ، َمزیدٌ ثُالثیٌّ مِن بابِ مُفاَعلۀٍ، مُتعَدٍّ، الجُملۀُ فِعليَّۀٌ      

 ب( لِلمُتكلِّمِ َوحدَۀً، َمزیدٌ ثُالثیٌّ مِن بابِ إفعالٍ، مُعربٌ، الجملۀُ فعليَّۀٌ                    

 المَكتَبَۀ:       الف( إسمُ فاعلٍ، ُمعربٌ، مُؤنّثٌ، مَفعولٌ و مَنصوبٌ    

 ب( إسمُ مكانٍ، مُعرَّفٌ بِأل ، مَجرورٌ ِبحرفِ جرٍ                   

5/0  

13 
 :اتِعيّن اسمَ المبالغۀ و اسْمَ التَّفضيِل واسم الفاعل و اسم المفعول فی هذه العبار

 فِی المُعجَمِ. لَعَلَّ الكَلِمۀَ مَكتوَبۀٌ فِيها. أَنتُم خَيرُ الطُّّلابِ.« العَّصارَۀِ»مَعنَی یا طُّلابُ! إبحَثُوا عَن 
1 

15 

 د( مهارت درک و فهم)دونمره(

 عَيِّنِ الجملۀَ الصَّحيحۀَ وَ غَيرَ الّصحيحۀ َعلَی حََسبِ الحَقيقۀِ و الواقعِ:

 الَوحيدۀُ الَّتی تَقدِرُ عَلَی الطَّيَرانِ.   .................الف( البُومَۀُ هِی الحَيَوانَۀُ اللَّبوَنۀُ 

 ب( الخَبيرُ عالِمٌ مُتخَصِّصٌ بِأمورِ مَهنَۀٍ أَو عَمَلٍ أَو بَرنامَجٍ.        .................

5/0  

14 

 إقرأ النِّصَّ التالی ثمّ أجب عن االسئلۀ التاليۀ:

سَلََّم  وَ يرُغاحتِرامِ الصِّغارِ. ذاتَ یومٍ كانَ رجلٌ جالساً عندَ النبیّ)ص(. و بعدَ َلحظاتٍ جاء ابنُهُ الصَّ كانَ النّبیُّ الیدَعُ التّأكيدَ عَلی 

أمّا األُب  . هُنتُت بِليلٍ جاءَ . و بعدَ قَ، فَقَـبَّـَلهُ األبُ و أجلَسَهُ ِعندَه. فَرِحَ رسولُ اهللِ)ص( مِن عمَلِهِ بيهِحوَ أَنَ بَهَمَّ ذَ)ص( ثُ النَّبیِّ یعَلَ

 كَ؟لِمَ تُفَرِّقُ بينَ أطفالِ و قالَ إنَزعَجَ رسولُ اهللِ ِمن فِعلِهِ ندَه.لها و لَم ُیجلِسها عِقَبِّفَلَم یُ

 بنُ الرّجلِ عِندَ دُخولِِه؟                     اماذا فَعَلَ  (1

 جلُ بنتَهُ عندَه؟هَل أجلَسَ الرَّ (2

 ( ؟                  لِماذا إنزعجَ النبیّ)ص (3

 ( بِماذا یُؤَكِّدُ النَّبیُّ)ص(؟                 5

1 

16 

 أَجِب حَسَبَ الّصورۀ:

 

 

 

 

 

                         

 مِفتاحاً فی الصّورَۀ؟..........                   ب( مَا اسمُ هَذا الحَيوانِ؟ ............            كَم الف(                    
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فدیشه ای  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(2مهارت واژه شناسی)

 حتَها خطّ :تَرجِم الكلماتِ الّتی تَ

 ( مِنْ مُهَدِّداتِ ِنظامِ الطَّبيعَۀِ : إیجادُ النُّفایاتِ الصِّناعيَّۀِ و المَنزِليَّۀِ .    1

 ) لَوْ كُنْتَ فَظَاً غَليظَ القَلبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَولِكَ ( (2

1 

2 

 اُكتُبْ فی الفراغِ الْكلمتَينِ المُتَرادِفَتينِ والْكلمتَينِ الُمتضادّتَينِ : 

 صَعَّبَ  –حَدَّدَ –اَلرَّحمَۀ –سَهَّلَ  –الرَّوْح–الصِّحَّۀ   

                   الف(  المترادف: ................    ................                   ب( المتضادّ : ................    ................    

5/0  

     25/0الرّصيد         الذِّئاب      الكاِلب       األفراس    :     التّاليۀجموعۀ عيِّنِ الكلمۀَ الغریبۀَ فی المَ 3  

5 
 اُكتُبْ جمعَ هذه الْكلمۀِ :            

   المَنجَم :               
25/0  

4 

 (نمره8مهارت ترجمه به فارسی) 

                             ترجِمْ هذه الجُملَ :  

 فی الحياۀِ .  یوَ نَصيب یالتَّوفيقَ حَظّ ! اِْجعَلًِِ یإله (1

 ( ) وَ التَسُبُّوا الذّینَ یَدعُونَ مِن دونِ اهللِ فَیًََسُبُّوا اهللَ ( 2

 ( )سُبحانَ الَّذي أسْري بِعَبدِه ليالًمِنَ المَسجِدِ الحَرامِ إلی المَسِجدِ األقصی (  3

 اإلقامَۀِ مَعَهُ ُمَعزَّزَۀً أوِ العَوَدۀِ إلی قَومِها سالِمَۀً . ( خَيَّرَرَسولُ اهلِل)ص( الشّيماءَ بين5َ

 ( إنَّ إمامَكُم قَِد اكْتَفی مِنْ دُنياهُ ِبطَمرَیهِ وَ مِنْ طُعمِهِ بِقُرصَيهِ .   4

 ( هَلْ تَعلَمُ أنَّ الخُفّاشَ هوَ الحَيَوانُ اللَّبونُ الَوحيدُ الَّذي یَقدِرُ علی الطَّيرانِ . 6

 لُّ طَعامٍ الُیذكَرُ اسمُ اهللِ عَليهِ فَإنَّما هوَ داءٌ َوالبَرَكَۀَ فيهِ .( ك7ُ 

 مُساعَدَۀَ اإلنسانِ فی مَجالِ اإلعمارِوَالبَناءِ .« الدّیناميت»مِنِ اختراعِ « نوبل»( كانَ غَرَضُ 9

 ( بَعضُ الطُّيورِ قَدْ تَلجَأُ إلی حِيٍَل لِطَردِ مُفتَرسِها َعن عُشِّها .  8

 كُلِّ صُعوبٍَۀ . فیُكلِّ فُرصَۀٍ؛أمّا المُتَفائلُ فَيرَي الفُرَصۀَ   فی ( یَري المُتَشائمُ  الصُّعوبَۀ11َ
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 : التّرجمۀَ الصَّحيحۀَ اِنْتَخبِ

 الف( كانَ الّناسُ یُعاِملوَننا جَيِّداً :  

   ( مردم به خوبی با ما رفتار می كنند.                      2رفتار می كردند .( مردم به خوبی با ما 1

 ب( وَامَلأِ الدُّنيا َسالماً شامِالً كُلَّ الجِهاتِ :                                                                  

   را ازصلحی فراگيردرهمه ي جهات پركن .(ودنيا      2(ودنيارا ازصلحی فراگيرهمه ي جهات پرمی كنی.1

5/0  
 

7 

 كَمِّلِ الفراغاتِ فی التّرجمۀِ الفارسيّۀِ :  

 وَ فيكَ انطَوَي العاَمُ األكَبرُ:جِرمٌ صَغيرٌ   (أتَزعَمُ أنَّك1َ

 آیا............كه جسمی كوچك هستی درحاليكه جهان بزرگتر دردرون تو..............

 ( نَعُوذُ باهللِ مِنْ سُباتِ العَقلِ وَقُبحِ الزَّلَلِ  :   2

 از.............. خرد واززشتی............... به خدا پناه می بریم .

1 

9 

 (نمره7مهارت شناخت وكاربرد قواعد)

 ترجِمِ األفعالَ الّتی تحتَها خطّ : 

 (  لنْ نَمتَنِعَ  عَنِ الخُروجِ .3          ( الیُغفَـرُ حَقُّ الّناِس .     2         () وَالتَهِنوا وَالَتحزَنوا وَأنتم األعَلون َ( 1

 ( الطّالِبُ كانَ قَد كََتبَ مَقالَۀً .6( قَد اسْتَغفَرتُم لِذُنوِبكُم .           4                   (  سَيَتَذَكَّرُنا مَُعلِّمُنا .               5

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  نهایی درس:سؤاالت امتحان 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فدیشه اي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره نامه دارد( سوًاالت )پاسخ ردیف

8 

 المُناسبَ لِلفِراغِ :     وَالضميرَ عيِّنِ الفِعلَ 

 خُلِقَتْ(                    -خُلِقوا –().........اإلنسانُ ضَعيفاً () خُلِقَ 1

 أنتُم ( -أنا-.)أنتَ یزَميل ........الأتَذَكَّرُکَ یا (2 

5/0  

11 

 مَيِّز فی العِباراتِ التّاليۀ :

 ( الفعل الَمجهول7( المضاف اليه  6( المُستَثنی 4( الصّفۀ 5( الحال  3(المَفعول المُطلق ونوعه 2( المنادي 1 

 یا ستّارَ الُعيوبِ !  وَقَفَ المُهَندِسُ  الشّابُ فی الَمصنَعِ  مُبتَسِماً. /  

     شّرکَ بِاهللِ .)وَ نُـزِّلَ المَالئَكۀُ تَنزیالً ( / یَغْفِرَ اهللُ الذُّنوبَ إلّا ال 

2 

11 
 تَحتَها خَطّ : ) المَحَلّ اإلعرابیّ(   أعْرِبِ الكلِماتِ اّلتی

 ( حًََضَرالزُّمَالءُ فی صالَۀِ اإلمتحانِ  .3( ) رَبَّـنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (         2(رَأیتُ الفَّلاحَ وهوَ یَجمَعُ المَحُصولَ .      1
25/1  

12 

 ليس فيها أُسلوبُ الحَصر : الّتی الجُمَلۀَ عيِّن

 الحياۀِ إلّا الصّادِقُ . فی  ( ما فاز1َ

 ( قَرأتُ الكِتابَ إلّا مَصادِرَهُ .2

 ( )الیَيأسُ  مِنْ رَوحِ اهللِ إّلا القَوُم الكافِرونَ ( 3

25/0  

13 
 یَلی :    عيِّن اسمَ الفاعِلِ واسمَ المَفعولِ واسمَ المُباِلغَۀِ وَاسمَ التَّفضيلِ فيما

 رَبَّناآِتنا فيالدّنيا َحسَنَۀً وَفی َاآلخِرَۀِ حَسَنَۀً./ وَما أنتَ بِظَـّلامٍ للعبيدِ./ المُلَمَّعُ نَوعٌ مِنَ الشّعر.
1 

15 

 َو اإلعراب لِما اُشيرَ إليه بخَطّ :   فیِّالتّحليل الصّرفيالصّحيحَ  عيِّنِ

 تٍ .      تُثْمِرُ شَجَرَۀُ الجَوزِ بَعدَ عَشرِ سَنَوا

 الف( تُثمِرُ :                                                                                                

 ( فعل مضارع  ، مفرد مؤنث غایب ، ثالثی مزید مِن باب إفعال ، الزم ،مُعرب /فعل وجمله فعليه                   1

 ( فعل ماضٍ ، مفرد مذكر مخاطب ، ثالثی مجرد ، مُتعَدٍّ ، مُعرب /فعل وجمله فعليه 2 

 ب( الجَوزِ :

 مضاف اليه ومجرور « / ال»( اسم ، مفرد ، مذكر ، معرب ، مُعرّف  بـ 1

 صفت ومجرور« / عَلَم» ( اسم ، مفرد ، مذكر ، مبنی ، مُعرّف  بـ 2

5/0  
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 نمره(2مهارت درک وفهم )

 ضَعْ فی الدّ ائرۀِ العَدَدَ المُناسِبَ: )كَلمۀٌ واحدۀٌ زائدۀٌ (

 ( القَناۀُ                                         الف( مَوادٌّ كيمياویَّۀٌ وَطَبيعييَّۀٌ لَِتقویَۀِ التُّرابِ الضّعيفِ .1

              ( الطّين                                        ب( نَهرٌواسٌِع أوضَيِّقٌ لِحَركَۀِ المياهِ مَكانٍ إلی آخَرَ. 2

 ( اَألسمِدَۀ                       3

5/0  

16 

 (عيِّنِ الجُمَلۀَ الصَّحيحۀَ وََغيرَ الصَّحيحَۀِ حَسَبَ الَحقيقَۀِ  وَالواقِعِ : )ص /غ 

         الطّبيعَۀِ .  فی ( عَيشُ الحَيَواناتِ بَعِضها علی بَعضٍ یُحَقِّقُ إیجاَد التّوازُن1ِ

      ( إنّما الفَخرُ بالنّسَبِ والمالِ فَقط. 2 

5/0  

17 

 :   إجاَبۀً كاِملَۀً  اِقرأ النّصّ ثُمّ أجب عن األسئلۀ

 والدِه  فَقَبَّلَهُ األُب ذاتَ یَومٍ كانَ َرجُلٌ جالِساً عِندَ َرسولِ اهللِ)ص(. َو بَعدَ لَحَظاتٍ جاءَ ابنُهُ وَسَلَّمَ عليالنّبیِّ )ص( ثُمَّ راحَ نَحوَ

لّنبیِّ )ص( ثُمَّ راَحتْ نَحوَ والدِها أّما األبُ لَْم وَأجْلََسهُ عِندَهُ. َفرِحَ رَسولُ اهللِ)ص( مِنْ عَمَِله. َبعدَ قَليلٍ جاءَتْ بِْنتُهُ َوسَلَّمَتْ عليا

 « ِلمَ تُفَرِّقُ بينَ أطفالكَ؟!»یُقَبِّلها وَ لَمْ یُجِلْسها عِندَهُ. فَانْزََعَج رَسولُ اهللِ)ص( مِنْ عَمَلِه وقالَ 

 ( مَنْ كانَ جاِلساً عِندَ رَسولِ اهللِ)ص( ؟           1 

 لِلرَّجُلِ ؟  ( ماذا قالَ النّبیِّ )ص( 2

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 آزاده جوادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تَرجِم الكلماتِ الّتی تَحتَها خطّ:

 ب( یَغرِسُ الفَلّاحُ الَعجوزُ فَسيلۀَ جَوزٍ.     الف( النُّحاسُ مُوصِّل لِلحرارۀِ و الكَهرُباءِ.    

 د( عاَدتْ البيئۀُ إلَی حالَِتها الطَّبيعّيۀِ.                       ج( و اجعَلِ التّوفيقَ حَظّی.          

1 

2 

 أكتبْ فی الفراغ الكلمتينِ المترادِفَتينِ و الكلمتينِ المُتَضادّتينِ: )كلمتانِ زائِدَتانِ(

 ) اِختارَ / أضعَفَ / المَرَض / اِنتَخَبَ / الصِّحۀ / مَألَ (

 .................   #  ب( ............= .................        الف( ..............

5/0  

3 
 عَيِّن الكلمۀ الغریبۀ فی المجموعِۀ التاليۀ:

    تَذَكَّرَ د(            ظَنَّ  ج(              زَعَمَ  ب(           الف(حَسِبَ
25/0  

25/0 الزِّراعۀ و ِاستَشارَهُ.ذَهَبَ إلی خَبيرِ أكتُب جمعَ الكلمۀ:        5  

4 

 هذه الجُمَل:  تَرجِمْ
 ( 74/1یا أیُّها الرَّسولُ ال یَحزُنْكَ الّذینَ ُیسارِعونَ فی الكُفرِ. ) (1
 (4/1ال عِلمَ لَنا إّلا ما َعلَّمتَنا. ) (2
 (4/1لَيتَنی أُشاهِدُ جَميعَ مُدُنِ بِالدي. ) (3
 (74/1البَشَریَّۀَ فی مَجاالتٍ حَدَّدَها. )تُمنَحُ جائزَۀُ نوبِل إلَی مَن یُفيدُ  (5
 ( 4/1الزَّرافۀُ بَكماءُ لَيسَتْ لَها أحبالٌ صَوتيَّۀٌ. ) (4
 (74/1خَيَّرَها بينَ اإلقامۀِ معَهُ مُعزَّزۀً أو العودۀِ إلَی قَومِها. ) (6
 (74/1كُلُّ وِعاءٍ َیضيقُ ِبما جُعِلَ فيه إّلا ِوعاءَ العِلمِ. ) (7
 (74/1ی أمورِ الطَّبيعَۀِ ُیؤدّي إلَی اِختاللِ تَوازّنِها. )تَدَخُّلُ اإلنسانِ ف (9
 (74/1عِندَما یَتَأكَّدُ الطّاِئرُ مِن خِداعِ العَدُّو یَطيرُ بَغتَۀً. ) (8

 (74/1یا خَيرَ الغافِریَن! إملَأْ صَدري اِنشِراحاً! ) (11
 ( 74/1نَی. )المُجيبُ هُوَ الّذي یَتَقَبَّلُ الدُّعاءَ و هُوَ مِن أسماءِ اهللِ الحُس (11

5/5  

6 

 انتَخِبْ التَّرجمۀ الصَّحيحۀ:
 الف( راقَبَ المُزاِرعُ خَضراواتِ مَزرعَتِه مُراقبۀً شدیدۀً. 

  كشاورز به شدت از سبزي هاي مزرعه اش مراقبت كرد.( 1
  كرد.می كشاورزي مراقبت شدیدي از سبزي هاي مزرعه اش ( 2

 ب( هوالءِ الجماعۀُ یَتعَلَّمونَ و یُفُقِّهونَ الجاهِلَ. 
 اینان جماعتی هستند كه دانش را یاد می دهند و به نادان دانش می آموزند.( 1
 ( این جماعت دانش فرا می گيرند ونادان را دانا می كنند. 2

5/0  

7 

  كَمِّل الفراغاتِ فی التَّرجمۀ الفارسيّۀ:
 الف( رَبِّ اجَْعلنی مُقيمَ الصَّالۀِ و ِمن ذُرّیَّتی. 

 پروردگارا مرا و ................ را ................. قرار بده. 
 ب( إنَّ اِمامَكم َقد اِكتَفی مِن دُنياهُ بِطِمرَیهِ وَ مِن طُعمِه بِقُرصَيهِ. 

 قطعا امام شما از دنيایش به دو ................. و از خوراكش به دو قرص نانش .................... . 

1 

9 

 الّتی تحتَها خطٌّ: األفعالَ تَرجِمِ
 الف( أَحبِبْ لِغيِرکَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ.             ب( ال یُترَکُ الصَّدیُق بسَببِ زَلَّۀٍ أو عَيبٍ فيه. 

 الِدُ لَم یُقَبِّلْ بِنتَها.                         د( المُغوُل اِستَطاعوا أن یَهجُموا علَی الصّين. ج( الو
 ه( الحُرّاسُ كانوا یَمتَنِعونَ عَنِ النَّومِ.            و( كُنتُ اِستَهلَكتُ الماءَ بِقَدَرٍ.  

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 آزاده جوادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 
 عَيِّن الفعلَ المّناسِب لِلفراغِ: 

 دافَعَ ( –یُدافِعُ  –الف( .......... الشَّيماءُ عَن أخيها.   ) دافَعَتْ 
 ذُكَِرتْ ( –ذُكِرتَ  –ب( إنَّكَ .......... بِالخَيرِ.   )ذُكِرتِ 

5/0  

11 

( اسم 6( خبر الحرف المشبّه بالفعل 4( المُنادي 5( المستَثنی، 3( الحال، 2( المفعول المطلق و نوعه، 1» مَيِّز فی العباراتِ التّاليۀ: 
 «( فعل األمر 7ال النافيۀ للچِنس 

 هذه القصّۀ قراءۀً دقيقۀً، یا أحسَنَ الخالِقينَ! اجْعَلِ اليَومَ َسعيداً! ، قرأتُ دروسی إلّا درسَ الفيزیاء ، اآلن لِنقرأْ
 ن العافيۀِ. مِ أقبَلَ علَی شِراء الدّیناميتِ القُوّاتُ المُسَلَّحۀ مُشتاقينَ لِاستِخداِمه، ليتَ فصلَ الرَّبيع طویلٌ هُنا! ، ال لِباسَ أجمَلُ 

2 

11 
 : خَطٌّ عَيِّنْ المَحَلَّ اإلعرابیّ  لِلْكَلِماتِ الَّتی تَحتَها

 الف( كانَ النَّبیُ شَدیدَ التَّعلُّق بِالشَّيماء فی الطُّفولۀ.      ب( تَلَوُّثُ الهَواءِ یُسَبِّبُ أمطاراً حَمضيَّۀً. 
25/1  

12 

 عَيّن الجملۀ الّتی فيها أسلوب الَحصرِ: 
 الف( كُلُّ شیءٍ یَرخُصُ إذا كَثُرَ إّلا األدبَ. 

 االمتحانِ إلّا مَریَمَ.ب( حَضَرتْ التّلميذاتُ فی صالۀِ 
 ج( ما فازَ إّلا الّصادِقُ. 

25/0  

13 

 عَيّن الصَّحيح فی التَّحليل الصَّرفی و اإلعراب لِما ُأشيرَ إليه بَِخطّ: 
 «اِستَغفَرتُ اهللَ ِاستِغفارَ الّصالِحينَ. » 

 الف( اِستَغفَرتُ:
 ( فعل ماضٍ، متكلم وحدۀ، ثالثی مزید مِن باب ِاستفعال، مُتعدٍّ، مبنی / فعل و الجملۀ فعليّۀ. 1
 ( فعل ماضٍ، مفرد مذكر مخاطب ، ثالثی مزید من باب اِفتِعال، الزم ، مبنی / فعل و الجملۀ اسميّۀ.   2

 ب( الّصالِحينَ: 
 جرور بالياءاسم ، جمع مذكر، المُعَّرف بأل، مَبنی / صفۀ و م  (1
 ( اسم، جمع مذكر سالم، المُعرَّف بأل، معرب / مضافٌ إليه و مجرور بالياء2

5/0  

15 

 :التّاليۀِ عباراتِفی الالمَفعول و اسمَ الفاعل اسْمَ  عَيِّن اسْمَ المباَلَغۀِ وَ اسْمَ المَكانِ وَ
 یا لَهُ مِن عَملٍ ُمخَرِّبٍ لِلمَزرَعَۀِ.        یا أیَّتُها البَناتُ المُؤَدَّباتُ! اِجَتهِدْنَ. 

 قالُوا ال عِلمَ لَنا إنَّكَ أنتَ عَلّامُ الغُيوبِ. 
   الف( اسم الفاعل:......  ب( اسم المفعول:..........   ج( اسم المكان:..........  د( اسم مبالغه:.........    

1 

14 
 عَيِّن الجملۀ الصَّحيحۀ أو غير الّصحيحۀ حَسَب الحقيقۀ و الواقِع: 
 الف( الخُفّاشُ هُو الحَيوانُ الّذي ال یَقدِرُ علَی الطَّيَرانِ.  ..............

 ب(  كانَ أنوشِروان أحدَ ملوک ایران فی العصر الّساسانی . ..............
5/0  

16 

 المُناسِبۀ لِلتَّوضيحاتِ التّاليۀ: )كلمتان زائدتان(ضَعْ فی الفراغ الكلمۀ 
 ( الفأرَۀ5( التَّلّ          3( القَناۀ          2( الجَراَدۀ        1

 الف( نَهرٌ واسِعٌ أو ضَيِّق لِحركۀ المياه.   ................                              
 راعّيۀ و النَّباتاتِ.  ................ب( حَشَرۀٌ ُمضِرَّۀ تأكُلُ المَحاصيلَ الزِّ

5/0  

17 

 :أجِبْ عَنِ الْأسْئلَۀِ التّالَِيۀِثُمَّ اِقْرأ النَّصَّ التّالی 
مَناجِم وَ قِ و حفرِ القَد اِستفادَ االنسانُ مِن مادَّۀِ الدّیناميت وَ سَهَّلَت أعمالَه الصّعبۀ فی حَفرِ األنفاقِ وَ َشقّ القَنَواتِ و اِنشاء الطُّرُ

كانَ غرضُ ألفرد مِن اختراعه  بعدَ أن اِختَرَعَ نوبل الدیناميتَ ازدادَت الحُروبُ و كَُثرَت أدواتُ القَتلِ و التَّخریب بهذه المادَّۀِ و إن
 مُساعدۀُ االنساِن فی مجالِ اإلعمار و البِناءِ. 

 الف( مَن اِختَرَعَ مادَّۀَ الّدیناميتِ؟ ...............................
 ب( فی أيّ األموِر اِستَفادَ االنسانُ مِن مادَّۀ الدیناميت؟ .......................

 لدّیناميتِ مِن اِختراعه؟  ........................ج( ما هُو غرضُ مُخترعِ ا
 ؟ .................«مَناجِم»د( ما هُو مفرد 

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مرتضوی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجِمْ الكلماتِ التی تحتها خط : -الف 

 اإلقامۀ ِ معهُ مُعزََّزۀً أو العودۀ إلی قومِها . فَيَتَحَقَّقُ التوازن واإلستقرارُ فيها .وخيَّرها بينَ

 عيِّنْ المطلوبَ : الجمعُ المكسر فی  العبارتِ : -ب

 لِماذا إزدادَ عددُ الفئران إزدیاداً كبيراً .

 ضَعْ فی الفراغ الكلمتينِ المترادفتين و الكلمتيِن المتضادتين)دوكلمه اضافه است(-ج

 . أخَذَ.المَجالإختارَ .أعطی.إنتََخبَ. إنهَدَم 

 ..........≠المترادف..........=............             المتضاد.............

 عيِّنْ الكلمۀَ الغریبۀَ فی المعانی : -د

 الثَمَر              الغُصن           الجِذع        الفَظ       القِشر

1 

 

25/0  
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25/0  

2 

 : تَرجمْ إلی الفارسيَّۀ -الف

 .وأعِنِّی فی دُروسی وأداء الواجبات.1

 .فَأحبِبْ لِغيرکَ ماتُحِبُّ لِنفسِك.2

 .إنَّ لِكلِّ مَأمومٍ إماماً یَقتَدي بهِ.3

 .یالَهُ مِن عمل ٍ مُخرِّب ٍ للطبيعَۀ ِ.5

 .تلَوُّثُ الهواء الَّذي یُسبِّبُ أمطاراًحَمضيَّۀ.4

 عَشرِسَنوات ٍ..أنَّها التُثمُِرعادۀ ً إلّا بعدَ 6

 .شَعَرَ نوبل بالذَنبِ وبخيبَۀ ِ األمَل مِنها .7

 .فَفُزْبِعِلمٍ والتَطُلبْ بِهِ بَدَالً.9

 اِنتخبْ الترجمۀَ الصَحيحۀ َ: -ب

 والتَقُلْ ماال ُتحبُّ أنْ یُقالَ لَكَ  . -1

 وچيزي راكه دوست داري براي تو گفته شود )در حق دیگران ( فقط بگو.  □

 اكه دوست نداري براي تو گفته شود )در حق دیگران ( مگو .وچيزي ر  □

 إسَتغفرتُ اهللَ إستغفارَ الصالحينَ. -2

 مانند درستكاران ازخدا آمرزش خواستم .  □

 بی گمان درستكارانه ازخدا آمرزش خواستم .  □

 كَمِّلْ  الفراغات فی الترجمۀِ الفارسيۀ :-ج

 قَدیرٌ . .قالَ أعلَمُ أنَّ اهللَ علی كلِّ شیءٍ 1

 گفت : می دانم ........خدابرهرچيزي..............

 .رَبِّ إجَعلنی مُقيمَ الصالۀِ وَمِن ُذریَّتی .2

 مرا وفرزندانم را برپادارنده ي نماز ......... ، .............

 . الخيرَ فی وُدِّ اإلنسانِ المُتُلوِّن ِ.3

 (..........خيري دردوستی انسان دورو)منافق  ...........

 عيِّنْ الحروفَ المُشبهۀ  والحال والمستثنی  فی العباراتِ التاليۀ ثمَّ ترجِمْ هذه الجُمَل :-د

 كأنَّ إرضاء َ الناسِ غاَیۀ ٌ التُدرکُ .-1

 ماشاهدتُ فی المَكتبۀ ِ إلّا المعلمَ . -2

 مَنْ لمْ یُؤدِّبْهُ الوالدان ِ صغيراً ُیؤدِّبْه الَزمنُ. -3

4 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مرتضوي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

2 

 عيِّنْ المنادا فی العبارۀ ثمَّ ترِجمْ هذه الجملۀ  : -و
 یاأیُّها االُوالدُ المؤَدَّبونَ ، حافِظوا علی نَظافۀ ِ الطبيعۀ ِ.

 هذه الجملۀ :عيِّنْ المفعولَ المُطلق وبَّينْ نوَعهُ فی العبارۀ ثمَّ ترجِمْ   -ه
 یَهتمُّ المُواطِنُ الفَهيمُ بِنَظافۀِ البيئَِۀ إهتماماً بالِغاً .

55/0  

 

1 

3 

 عيِّنْ  مَحلَ اإلعرابی لِكلمات ٍ تحتها خط : -الف 
 رَبَّنا وَ التُحَمِّلْنا ما ال طاقَۀَ  لَنا ِبهِ.   -1
 الرجلُ العلّامۀُ   تَحَدَّثَ معَ جميع ِ الطُّالبِ فی المدرسۀِ . -2
 الحظَ  المُزارعُ  أنَّ عدداً  مِن البومات ِ تَسْكُنُ قُرَب المزرعۀ ِ  .  -3
 تُمْنَحُ  جائزَۀُ  نوبل فی كل  سنۀ ٍ  مرۀ ً واحدۀً .  -5
 كَلَّمَ اهلل ُ موسی تَكليما ً .  -4

 لِما اُشيُر اليه بخط ٍ .  "التحليلِ الصرفی  "عيِّنْ الصحيحَ فی  -ب
 بۀ ِ .تَذهَبُ المُعلمَۀُ إلی المَكت

 تَذْهبُ فعلٌ مضارع ، مفرد مؤنث غائب ، ثالثی مجرد ، فعل الزم ، معرب -الف 

 فعلٌ مجهول ،مفرد مذكر مخاطب  ، ثالثی مجرد ، فعل متعد ٍ ، مبنی -ب

 

 المَكتبۀ اسم المكان ، مفرد ،  مُعرِّف بِأل ، مُعرب –الف 

 اسم تفضيل ، مفرد ،معرفه   ، معرب -ب

 تَرجِمْ األفعالَ التی تحتها خط  فی العباراتِ التاليۀ : –ج 
 إنّا جَعَلناه ُ قُرآناً عربيّاً َلعَلَّكُم تَعقِلونَ .

 قال النبی ُّ )ص( : بالتعليم ِ اُرْسِلُْت .
 النبیُّ كانَ یُحِبُّ  األطفالَ .

 أ تأمَلُ أنْ تَعيشَ حتی تأكُلَ
 سَيَتَذَكَّرُنا المُدرِّس ُ .

 قدیَستغفِرُ  اإلنسانُ ذنوبَهُ إستغفارا  .
 ُاكتُبْ اسم َالفاعل.اسم المفعول.اسم التفضيل.اسم المبالغۀ فی الجدول مِن العبارات التاليه :-د

 اللهُمَّ إنِّی أسأُلَك بِإسمكَ ، یا اهللُ  ... یا ساتِرَ كُلِّ مَعيوب ٍ ، یاغَفّارَ الذُنوبِ ، یاأحسَنَ الخالقين َ 
 اسم الفاعل اسم المفعول اسم التفضيل بالغۀاسم الم
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5 

 اُكتُبْ كلمًۀ مناسبۀ ً للتوضيحاتِ التاليۀ ِ )مِن هذه الكلمات . كلمتين اضافتين( . -الف 
 )  أعتَقَ  .الخبير.المَجال  .البَسمۀ .الجَرادۀ .الَمنجَم (

  ضَحِكٌ خَفيفٌ بال صَوت ٍ . -1
 عالِمٌ مُتخصص ِبُامورمهنۀ  أوعَمَلٍ أوبَرناَمج ٍ . -2
 حشرۀٌ تأكُلُ المَحاصيلَ الزِّراعيَّۀ تستطيعُ أنْ تَقفِزَ متراً واحداً . -3
 مَكانُ الذَهبِ والِفضَّۀِ والُنحاس ونحوها فی األرِض . -5

 َعيِّنْ الجملۀَ الصحيحۀَ والخطأ حَسبَ الحقيقۀ .-ب
 لَعِبٌ ولَهوٌ  .وما الحياۀ ُ الدنيا إلّا  -1
 الخَفّاشُ هو الحيوانُ اللبون الوحيد الذي یَقدِرُ علی لبطيران ِ . -2
 ليسَ اإلهتمامُ بَغرَس ِ األشجارِ واجباً علی كل الناسِ . -3
 إنَّ المُختَرَعات الحدیثَۀ ساعدت ْ البشرَ لِتَسهيلِ اُمور الحياۀ  . -5
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسن عطفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

1 
 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن تَرْجِمْ الْكَلِماتِ الَِّتی تَحْتَها َخطٌّ:

 .دارَّمَتَ يْمَئِاللَّ مْتَكرَأَ نْتَنْ أَب ( إِاكْتَشَفَ اإلِْنسانُ اآلثارَ القَدِْیمَۀَ مِنْ خِاللِ الكِتاباتِ وَ النُّقُوشِ .    الف ( 
1 

2 
                         دو ( احيهن/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن الْكَلِمَتَْينِ الْمُتََضادَّتيْنِ: فِی الْفراِغ الْكَلِمَتَيْنِ المُتَرادِفَتَيْنِ وَ أُكْتُبْ

 السِنَۀ / األوصاف / أَلسِّلم/ اَلعام  /لنِّزاع اَ
  .................  #ب  .................                                الف  ................. = ................. 

5/0  

3 
 دو (  ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/عطفی )حسن : فِی المَعنَی عَيِّنْ الْكلمۀَ الْغرْیبۀَ

 اَلحَجَر          اَلتُّراب       اَلمِلَفّ         اَلطِّينالف ( 
25/0  

5 
 دو ( ناحيه/ فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسنالَّتِی تَحْتَها َخطٌّ: مُفرَدَ الكَلَِمۀِأُكْتُبْ 

 الزَّرافَۀَ بَكْمَاءُ لَْيسَتْ لَها أَحْبالٌ صَوتِيَّۀٌ.
25/0  

4 

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن تَرْجِمْ العِباراتِ التَّالِيَۀَ إلَی الفَارسِيَّۀِ :
 ( 4/1) ﴾.« تَعْلَمُونَ ال كُنْتُمْ لكِنَّكُمْ وَ الْبَعْثِ یَوْمُ فَهذا»  ﴿(  1
 (  74/1. ) یاءُقوِاألَ الَّإِ هُودَ عُصُ  يعُطِستَالیَ؛ ع ٍفَرتَمُ لٍبَجَ وقَفَ عُقَیَ ( الغارُ 2
 ( 74/1. ) فِيهِ بَرَكَۀَ ال وَ  داءٌ هُوَ فَإِنَّما ، عَلَيهِ اهللِ اسمُ یُذكَرُ ال طََعامٍ كُلُّ( 3
 ( 74/1) . بِقُوَّۀٍ اْلهَواءِ إِلی َفمِها مِنْ مُتَتاليَّۀً الماءِ قَطَراتِ السَّْهمِ تُطْلِقُ سَمَكَۀُ(  5 

 ( 74/1. )  اإلِزِْدحامِ  لِكَثْرَۀِ یَسْتَلَِمهُ یَقْدِرأَنْ لَمْ الَْحجَرِ إِلَی وَصَلَ ِهشامُ لَمَّا وَ( 4
 (  74/1بِما جُعِلَ فيْهِ ِإالّ وِعاءَ العِلْمِ فَإِنَُّه یَتَّسِعُ بِهِ. )  ( كُلُّ وِعاءٍ یَضْيقُ 6
 ( 1. )حَولَها عَظيمٍ سورٍ بِناءِ َرغمِ عَلَی الصِّينِ عَلَی یَهجُموا أن استَطاعوا أَنَّ المُغولَ تَعْلَمَ هَلْ(    7
 (  74/1. الْقاسيَۀِ ظُروفِهِ رَغْمِعَلی  النَّشاطَ إلَّا حَياتِ اْلعَقّادِ فی نُشاهِدُ ال(  9
 (  74/1. )اْلحَرَمُ وَ اْلحِلُّ وَ یَعْرِفُهُ الْبَيْتُ وَ         َوطَْأتَهُ الْبَطْحاءُ تَعْرِفُ الّذِي هذا(  8

 (74/1) . ُربَّ كِتابٍ یََتصَفَّحُهُ قَارُِئهُ ؛ فَيُؤَثِّرُ فِی نَفْسِهِ تَأِثيْراً عَمِيْقاً( 11

5/5  

6 

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن : الصَّحِيَْحۀَ التَّرْجَمَۀَ إِنْتَخِبْ
 . بودند رسيده فرودگاه به دیر مسافرها – الف  . مُتََأخِّرِیْنَ الْمَطارِ إِلَی المُسافِرونَ  وَصَلَ -1

 . رسيدند فرودگاه به  تأخير با مسافرها – ب                                                                        
 .آمدند  فرود مالئك مانند و – الف       «   .تَنْزیْالً الْمَالئِكَۀُ نُزِّلَ وَ...  »  -2

 .شدند آورده فرود قطعاً فرشتگان و - ب                                                                  

5/0  

7 

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن التَّرْجَمَۀ :أكْمِلْ 
   .قِمَّتِهِ فِی الْوَاِقعِ حَرَاءٍ غَارِ ِفی یَتَعَبَّدُ النَّبِیُّ َكانَ الَّذِي النُّورِ جَبَلَ أَتَذَكَّرُ أَناالف ( 

  ؛  دارد قرار آن قله در كه حراء غار در پيامبر كه ....... را نور كوه من...........  
 است. وشاعرمصري و....... و........ ادیب یك عقاد مِصريٌّ. شاعِرٌ وَ مُفَكِّرٌ وَ صَحَفیٌّ وَ أَدیبٌ اَلعَقّادُب( 

1 

9 

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن تَرْجِمْ األَفْعالَ الَِّتی تَحْتَها َخطٌّ:
  .القُدَماءَ ذَهُتَالميْ تاذُاألُسْ كُرُیَذْ قَدْ(  2            .   النَّومِ عَنِ امْتَنَعَ قَدِ الحارِسُ  كانَ(  1
  .فَالتَّجارِبُ ال تُغْنِيْنا عَنِ الْكُتُبِ(  5               « .آلَِهتَكُم انْصُرُوا وَ حَرِّقُوهُ قالُوا( »  3
  أَبِی فَهَّمنا الحَقِيقَۀَ.( لَيْتَ  6                      (  لَنْ نَمْتَنِعَ عَنِ الخُروجِ.        4
 (َعلَيِْه. فَجَلَسَ مِنْبَرٌ لِلفَرَزدَقِ ( نُصِبَ 9             كُتّابٍ.           عِدَّهِ آراءَ أَقرَأَ أَنْ ( أُریْدُ 7

2 

8 
 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن عَيِّنْ الفِعلَ المُناسِبَ لِلفراغِ :

 ( یَطوفونَ   - یَطْردونَ  -طْرُقونَ) َ .الحَجِّ مَناِسكِ لِأداءِ اهللِ بَيتِ حَولَ مَرَّاتٍ.......  اَلحُجَّاجُالف ( 
 ( یَغْلو   –یَكْثُرُ  – یَرْخُصُ..) السُّوقِ فِی وُفُورِهِ بِسَبَبِ الصَّيْفِ نِهایَۀِ فِی........  الْعِنَبِ سِعْرُ ب (

5/0  
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 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسن عطفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن عَيِّنْ الْمَحَلَّ اإلِعْرابِیَّ لِمَا تَحْتَهُ خَطٌّ.

 الْحُریَّهَ.  إلّا اْلجَمالَ الیَرَي الْعَقّادُ فَكانَ(  2          (          .نَِشيْطاً الْمَزْرَعَۀِ فِی مَنْصُورٌ اِشْتَغَلَ(  1

 . الصَّالِحِيْنَ اِْستِغْفاراً اللّهَ ( اِسْتَغْفَرْتُ 5          . اَلمَصنَعِ فِی یَشَتغِلونَ الُمجتَهِدونَ ( اَلعُمَّالُ 3

5/1  

11 
 دو( ناحيه/فردوسی آموزشگاه شاهد/عطفی المُطلق وَاذكُر نَوَعه:)حسن التَّالَِيۀَ المفعولَ مَيِّزْ فِی العِباراتِ

 «تَكْليْماً. موسَی اهللُ كَلَّمَ» -ب               .بالِغاً اِجْتِهاداًاأُلمُّ لِتَربيَۀِ أَوالدِها  تَجْتَهِدُ -الف 
5/0  

12 
      ( دو ناحيه/  فردوسی شاهد آموزشگاه/ عطفی حسن)مَيِّزْ المُسْتَثَنی وَ المُسْتَثنَی مِْنه: 

 .حامِداً ِإالّ اإلِمتِحانِ صَالَۀِ فِی الزُّمَالءُ حَضَرَ
5/0  

13 

 .عَيِّنِ اسْمَ الفَاعِلِ ، وَاسْمَ المَفعُول ، وَ اسْمَ المُبالََغۀِ َو اسْمَ المَكانِ، وَاسْمَ التَّفْضِيْلِ

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن

 .  بِالجَرَّاَرۀِ سَيَّارََتهُم جَرَّ وَ المَُصلِّحُ صَدِیُقهُ جَاءَ -2      .الفَأرِ مِنَ حَجْماً أَصْغَرُ الوِالدَۀِ ِعنْدَ البَانْدا دُبَّ - 1

    . مُكَسَّرَۀً أَصنامَهُم شَاهَدوا النَّاسُ رَجَعَ  لَمَّا وَ –5        .مُبَْتسِماً المَصْنَعِ فِی الشَّابُّ الُمهَنِْدسُ وَقَفَ -3

25/1  

15 

 دو ( ناحيه/  فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن         عَيِّنْ أُسْلُوبَ الَحصرَ: 

 . كاظِماً إِالَّ  الْمَكْتَبَۀِ فِی شاهَدْتُ ماب (                      ( یَغفِرُ اهللُ الذُّنوبَ إِالّ الشِّرَک بِاهللِ. الف

 «ءٍ هالِكٌ إِالَّ وَجْهَه كُلُّ شَیْ » د (                ..      أَناناسَ إِالّ الفَاكِهَۀِ أَنْواعَ اِشْتَرَیْتُج ( 

25/0  

14 
 دو ( ناحيه/ فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی ) حسن     عَيِّنْ الْجُمْلَۀَ الصَّحِيْحَۀَ وَ غَيْرَ الصَّحِيْحَۀِ حَسَبَ الَْحقِيْقَۀِ وَ الْواقِعِ .

 عِنْدَ الشَّدائِدِ یُعْرَفُ اإلِخْوانِ.   – 2                .الْجِذْعِ فَوْقَ یَقَعُ الْجِْسمِ أَعْضاءِ مِنْ عُضْوٌ اَلرِّجْلُ - 1
5/0  

16 

و (                  د ناحيه/ فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن عَيِّنْ الصَّحِْيحَ فِی التَّحلِيلِ الصَّرفِی وَ اإلِعرابِ ِلما أُشِيرَ إِلَيهِ بَِخطٍّ.

 .الْجَبَلِ فِراخَهُما فِی أَسْفَلِ یَْستَقبِالنِ الْوالِدانِ

  :یَسْتَقبِالنِ  –الف 

 خَبَرٌ معلومٌ /  ، متعدٍّ ،إستِفعال مُذكَّرٌ غائٌب، ثالثیٌّ مزیدٌ مِن باب  ُمثّنی ، فعْلٌ مُضارِعٌ، -1

 فاعِلٌ / الزم  ، مجهولٌ ،إفتعال فعْلٌ مُضارِعٌ ، مُْفرَدٌ مُؤنّثٌ غائبٌ، ثالثیٌّ مزیدٌ مِن باب  -2

 :أَسْفَلَ  –ب 

 إليهِ و َمجْرورٌ  مُضافٌ/  مؤنّثٌاسْمُ مَفْعولٍ، جْمعُ تكْسيْرٍ ،   -1

 جَرٍّ بِحَرفِ مَجْرورٌمذكّرٌ ،  مُعَربٌ / ،  مُفرَدٌ، تَفضِلٍاسْمُ   -2

5/0  

17 

 دو ( ناحيه/ فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی )حسن: التَّالَِيۀِ األَسْئِلَۀِ عَنِ أَجِبْ ثُمَّ ؛ التَّاِلیَ النَّصَّ إِقْرَأ

 نَفْسَهُ  ْدفِنُیَ فَمِهِ. وَ مِنْ تَْخرُجُ اّلتِی المُخَاطِيَّۀِ المَوادِّ مِنَ غِالفٍ فِی الجَفافِ عِنْدَ نَفْسَهُ یَسْتُرُ إِفِْریقيا فِی یُوْجَدُ المَدفونُ اَلسَّمَكُ    

 كانِ مَ لِصَيْدِهِ إِلَی الصَّيّادونَ الهَواءِ. یَذْهَبُ وَ الطَّعامِ وَ المَاءِ إِلَی یَحْتَاجُ ال وَ ، سَنَۀٍ مِنْ  أَكْثَرَ عَمِيْقَاً  نَوْعاً یَنامُ ثُمَّ  ، الطِّيْنِ تَحْتَ

 المَطَرِ. نُزولِ  قَبْلَ اخْتِفَاءِهِ

 ( .................................. 1/  24؟)  المَدفونُ اَلسََّمكُ یُوْجَدُ نَأیْ (1

 (............................ 1/  24؟ )  نَفَْسهُ المَدفونُ یَدْفِنُ اَلسَّمَكُ أیْنَ (2

 (............................. 1/  24؟)  المَدفونِ لِصَيْدِ اَلسََّمكِ الصَّّيادونَ مَتی یَذْهَبُ  (3

 ........................(  1/  24؟ )  المُطلق فِی النَّصِّ المفعولَ عَيِّنْ (5

1 

19 

 دو ( ناحيه/ فردوسی آموزشگاه شاهد/ عطفی أَجِبْ عَنِ األَسئِلَِۀ التَّالِيَۀِ حَسَبَ الصُّورَۀ . )حسن

 الً فِی الصُّورَۀ ؟ ............  ...........طِفْ كَمْ

5/0  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زاده ییحی ییمحبوبه نوا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 
 ترجِم كلمات الّتی تَحتها خطٌ:

 الف( الحَظَ المُزاِرعُ أنَّ عَدَدَ أفراخ الطّيورِ یَنقُصُ تَدریجّياً.
 ب( ربِّ اجعَلنی ُمقيمَ الصلوۀ و مِن ذُرِّیَّتی.

1 

2 
 أُكتُب فی الفِراغ كلمَتين مترادفتَين و كلمتَين متضادتَين ) كلمتانِ زائدتانِ ( :

 العائِل ـ ازدادَ ـ حاضَرَ ـ كَثُرَ () غَنی ـ الطاهر ـ 
 ................ #ب( ...............                               الف( ............... = ................    

075 

 0725 بِفعلٍ عجيبٍ.نوعٌ مِنَ السّمَكَۀِ یَصيرُ الفَرائسَ             أُكتُب مفرداً لِجمعِ المُكسّر فی العبارۀ التاليه : 3

5 

 ترجِم عبارات التاليه:
 الف( أقِم وَجهَكَ لِلدّین حَنيفاً و التكوننَّ مِن المشركينَ.

 ب( بعضُ الّطيورِ قَد تَلجَأَ الی الحَيلٍ  لِطَردِ مُفتَرِسِها.
 ج( مَن لَم یُؤَدِّبهُ الوالِدانِ صغيراً ُیؤَدِّبهُ الزَّمَن.

 جُعِلَ فيه إّلا وعاءَ الِعلمِ.د( كلُّ وعاءٍ یَفيقُ بِما 

1 

1 

1 

1 

4 

 ترجِم العِباراتَ التاليه علی حسب قواعد قَرَأتَها:
 ب( و یَقولُ الكافِرُ یاَليتَنی كُنتُ تُراباً.                                                          الف( ال إكراهَ فی الدّین.
 د( كانت األُمّ تَجتَِهدُ لِتَربِيَۀِ اوالدِها إجتهاداً بالِغاً.                                        الشِرکَ باهلل.ج( یَغفِرُ اهللُ الذنوبَ إلّا 

 ين غيرک.و( یابُنَیَّ إجعَل نَفَسكَ ميزاناً فيما بَيَنكَ و بَ                                    ه( شَعَرَ نوبِل بِخَيبَۀِ األَمَلِ و بَقِیَ حزیناً.

3 

6 
 عيّن الكلمۀَ الغریبَۀَ فی المَعنی:

 العَظم )(          اللَّحم )(          العام )(          الدَّم )(
0725 

7 

 عيِّن التَرجمۀ الصّحيحَۀَ :
 .قد خَلَقَ اهلل نِظامً یَحكُمُ جميعَ الموجوداتِ.1

 می كند. )( الف( خداوند نظامی را آفریده است كه بر همه موجودات حكم
 ب( خداوند نظام حاكم بر همه موجودات را می آفریند. )(

 .إنّكُم التقدِرون علی ذلِكَ ولكنّ أَعيونی بوََرعٍ و اجتِهادٍ.2
 الف( قطعا شما بر آن توانایی ندارید ولی با پارسایی و تالش به من بنگرید. )(

 مرا یاري دهيد. )(ب( قطعا شما نمی توانيد چنين كنيد ولی با پارسایی و تالش 

075 

9 

 أكمِل الفراغَ فی الترجُمَۀِ الفارسيَّۀ:
  الف( فَالبومات كانَت تَتَغَذّي َعلی فِئرانِ الحَقلِ إضاَفۀً اِلی األفراخ.

 جغدها عالوه بر ................. از موش هاي كشتزار ..................... .
 لِإلیمان ... (*ب( )ربّنا إنّنا سَِمعنا منادیاً یُنادي 

 پروردگارا ما شنيدیم كه .................. به ایمان .................... .

1 

8 

 ترجِم األفعال الّتی تحتها خطً :
 الف( التَظلِم لَمّا التُحِبَّ أن تُظلَمَ.   )..................(

 )....................(ب( یا أیّها االوالد حافِظوا عَلی نظافَۀِ الطبيعَۀِ.    
 ج( ما تَخَلَّصَ الُمزارِعُ مِن البومات.   ).....................(  

 د( سَيَغفِرُ اهلل الّذنوبَ ألّا الشرکَ ِباهللِ.    )...................(
 ........(ه( إن نَغرِس أَشجاراً یَأكُل مِن ثمارها اآلخَرون.    )....................(   ).............

 و( الفرزدق كانَ َیعيشُ فی الَعصرِ األموي.     ).....................(
 ز( أُحِبُّ أن أزورَ العتباتِ المُقدََّسۀِ.    ).....................(

2 
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 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  :نام و نام خانوادگی 

 زاده يیحی ییمحبوبه نوا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 عَيِّن محلُ اإلعرابی كلماتُ الّتی تحتها خطٌ:

 الف( ال شَیءَ أَحقُّ بالسِّجنِ مِنَ اللِّسانِ .  )....................( 

 ب( قَرَّرَ المُزاِرعُ الحِفاظَ علی األفراخ .   ).....................( )......................(

 ج( كانَ أنوشيروانُ أحَدَ ملوکِ ایران .   ).....................( )....................(

 د( الزرافه بَكماءُ لَيسَت لَها احبالٌ صوتيَّۀٌ .   ).....................( )......................(

1755 

11 

 عيّن فی الجُمَلِ التاليه مستثنی ، حال ، مفعول مطلق ، منادا و حصر :

 استغفرتُ اهلل استغفاراً.الف( یا أیّها اإلنسانُ ما غَرَّک بِرَبِّكَ الكریم.                        ب( 

 إلّا ابليسَ. ج( فَبَعَثَ اهللُ النَّبيّينَ مُبَشِّرین.                                           د( فَسَجَدَ المالئِكَۀُ كُلُُّهم أَجمَعون

 هِنوا و ال تَحزَنوا و أنتم األعلَون ... .ه( أُذكُروا اهلل ِذكراً كَثيراً.                                                   و( و ال تَ

 ز( ما طاَلعتُ أمسِ كُتُبی إّلاكِتاَب العَرَبيَّۀَ.

1755 

12 

 «الحياۀُ مُسَتمِرَّۀٌ َسواءٌ ضَحِكتَ أم بَكَيتَ.»عين الصحيح: 

 مبتدا و مرفوع )( \الف( اسم ـ مفرد ـ مؤنث ـ معرَّف بِأل 

 فاعل و مرفوع )( \ب( مصدر ـ مذكر ـ معرِفه ـ مبنیّ 

1 

13 

 عيِّن اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مكان و اسم تفضيل فی الجُمَلِ التاليه.

 الف( و إن یكُلِّ مأمومٍ اماماً یَقتَدي بِهِ.

 ب( حاَفظَ المُزاِرعُ علی الطّيورٍ و أفراخِها.

 ج( دُبُّ الباندا عِندَ الوِالدۀِ أصغَرُ حجماً مِنَ الفَأرِ.

 منصوٌر فی المزرعَۀِ نشيطاً.د( إشتَغَلَ 

1 

15 

 ضَع فی الدائرۀِ العَدَدَ المناسبۀَ: ) كلمۀٌ زائدۀٌ ( 

 (البَسمات                  )  ( ترابٌ مختلطٌ بالماءِ و َقد یُسَمّی بذلك إن زالت عَنهُ الرطوبۀ.1

 تَستَطيعُ أن تَقفِزَ متراً واحداً.(المُجيب                   )  ( حَشَرَۀٌ تأكُلُ محاصِلَ الزراعِيَّۀ 2

 (الطين                      )  ( ضَحِكٌ خفيفٌ بِال صوتٍ.3

 (الحظ                       )  ( الذي یَتَقَبَّل الدُّعاءَ و هو مِن اسماءِ اهللِ الحُسنی5

 (الجَرارَ 4

1 

14 

 إقرأ النّص ثم أجِب عن األسئلۀ:

مِنَ الرِّضاَعۀِ إسُمها الشيماُء. مَمَرَّتِ األّیامُ و فی عزوۀِ حُنَينِ فی السنۀِ الثامنۀِ بَعدَ الهِجَرۀِ وََقَعتِ الشيماءُ كانت لِرَسولِ اهلل أُختٌ 

 .المی اإلسأسيرَۀً بّيَدِ المُسِلمين. رَسولُ اهللِ عَرَفَها و أكرََمها َفأعتَقَها. الشيماءُ أسلَمَت و داَفعَت أن أخيها ودَعَت َقومَها ال

 .مَن كانت الشيماءُ؟1

 الف( أختٌ مِن الرضاعَۀِ لِرَسولِ اهللِ. )(               ب( أسيرَۀٌ فی یَدِ الكافِرین)(

 .ما فَعَلَ رسول اهللِ مع شيماءَ بعَد اإلسارَتَها؟2

 فَأعتََقها. )(  الف(أرسََلها الی األُسَراءِ اآلخَرینَ. )(                 ب( رسول اهللِ عَرَفَها و أكرَمَها

 .هَل شيماءُ بَقِيَت عِندَ رسولِ اهللِ؟3

 الف( نعم؛ هی بَقِيَت. )(                                   ب( ال؛ هی عادَت الی قَومِها. )(

 .هَل شيماءُ أختُ نِسبیُّ مع رسول اهللِ؟5

 مِن الرِّضاعَۀِ. )( الف( نعم؛ هی أخت نسبیٌّ. )(                          ب( ال؛ هی أختٌ

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح ابادیثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجِم الكلماتِ الّتی تحتها بخطٍ.

 فیٌّ.حُسّرۀَ.                      ب(العقّادُ أدیبٌ و صُكَ الف( النّاسُ شاهدوا أصنامَهم مُ

 .ۀَسَ الحيَّلَ الفرائِ تاكُبُّ أن َحِد( إنّها تُ                                ج( االمامُ طافَ بالبيتِ.             

 

1 

2 

 أكتُب فی الفراغِ الكلمتينِ المترادفتينِ والكلمتينِ المتضادتينِ.) كلمتانِ زائدتانِ(

 عداء / السِّلم األ ثالی /المِالذكري /  / حبۀ األ / سوۀ أالُ                  

 .........                           ............  = .........≠  ......... 

5/0  

25/0 رجال           ید              لسان              أرجُل             عيّن الكلمۀَ الغریبۀَ فی المعنی.          3  

52/0 الروائح...........       ۀ:الكلم مُفردَب أُكتُ 5  

4 

 تَرجِم العباراتِ التاليۀَ الی الفارسيۀِ.

 هۀِ لِتجنُّبِ شرِّها خُرافيۀِ لِلآلالقرابينِ ِ -الف

 مِها.تتاليۀً مِن فَ سمكۀُ السَّهمِ تُطلِقُ قطراتِ الماءِ مِ -ب 

 جونَ فریقَهم الفائزَ فرحينَ اليومِ.رِّیُشجِّعُ المتف -ج

  ثُرَ الّا األدبُ.شیءٍ یرُخصُ إذا كَ كلُّ  -د

 .ال فقرَ أشدُّ مِن الجهلِ و ال عبادۀَ مثلَ التّفَكُّرِ -و

 طأََتهُ        والبيتِ یعرفُهُ  والحلُّ و الَحرَمُذي تَعرِفُ البطحاءُ وَ هذا الّ -ه

  الخّفاشُ هو الحيوانُ اللَّبونُ الوحيدُ الَّذي یقدِرُ علی الطّيرانِ. -ي

 حيحۀَ:رجمۀَ الصَّالتَّ بإنتخِ

5 

6 

 حساناً ایُّها الغنیُّ.إأحسِن الی الفقراءِ  -1

 به نيازمندان نيكی كن.   مند قطعاًتالف( اي ثرو

 ب( اي ثرونمند مانند نيازمندان نيكی كن. 

  ..ال علمَ لنا الّا ما علُّمتَنا. -2

 .اي، هيچ دانشی نداریمالف( جز آنچه به ما آموخته

 نيست جز آنچه یاد گرفته ایم. ب( دانشی براي ما

5/0  

7 

 أكمُل التَّرجُمۀَ.

 من نيرومند بودم ....... ...... ..نی قويٌّ كی أُساعِدَ الضُعفا.   ليتَ -1

 .خداسترايلَهم إنَّ العزۀَ هللِ جميعاً.  گفتارشان تو را .......... زیرا........ همه بوال یحزُنكَ ق -2

 

1 

9 

 اليها بخطٍ.ترجِم أفعال التی أُشير 

 الحارسُ كانَ قد إمتَنعَ عنِ النومِ. -3           نا بعدلِك.                 ـعامِلالهی، ال تُ -1

 قَد یَذكُرُ االستاذُ تالميذَهُ  القدماءَ.   -5ر عقلی و قلبی بالعلومِ الّنافعاتِ.            ـوَأَنِ -2

2 

5/0 ثمَّ تَرجِمهُ.     ال شیءٌ أضرَّ مِن الجَّهلِ. « ال»عيِّن نوعَ 8  

11 

 عيِّن الحالَ و ترجمه.

 الف( أُشاهِدُ صدیقی و هو جالسُ بينَ الشَّجرَتَينِ. 

 ب(ُیصلِّیَ المُومُِن متواضُعاً.

 

1 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح اباديثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نك.أُكتُب ما طُلِبَ مِ

 عبادِه.هم لِأنفَعُ أَحبُّ عبادِ اهلل الی اهللِ عطَّلۀُ واقفۀٌ فی موقفِ تصليحِ السّياراتِ.سيّارَتُنا المُ   

 ترجمه..........           اسم المفعول.........          ترجمه..........              اسم الفاعل.........        

  ترجمه............   اسم تفضيل..........        ترجمه.........                اسم مكان.........        

2 

12 

 تَرجِم العباراتِ ثمَّ عيُّن المفعولَ المطلقَ و نوعَه .

 الف( إسـتَشِر أصدِقائكَ العَقالءَ إستشاراً فی أُمورِک.

 ب(  أُذكروا اهللَ ِذكراً كثيراً.
5/1  

13 

 ترجِم العِبارَتينِ  ثمَّ ميُّز اسلوب حصر مِن اسلوب االستثناء. 

 الف( اَلزُّمالئی َحضَروا فی صالۀِاإلمتحانِ إلّا صدیقی.

 ب( ال تَقُل الّا الحقَّ.

1 

15 
  ها بخطٍ.تی تحتِللكلماتِ الَّ  اإلعرابیَّ المحلَّ أُكتُب

 قلبِ المتكبِّرِ الجبّاِر.الحكمۀُ  تعمُرُ فی قلبِ المتواضِع و ال تعمُرُ فی 

1 

14 

 عيِّن الصَّحيحَ فی التحليلِ الصَّرفیِّ.

 الطُّالبُ الُمجتَهِدونَ یَدرسونَ فی المدرسَۀِ.

 معرِّف بِأل  -جمعٌ -اسمُ مفعولٍ -الف( المُجتهِدوَن              الف

  –جمع  -معرِّف ِبأل -اسم ُفاعلٍ -ب                                      

 جمعٌ مذكرٌ  -معلومٌ -فعلُ مضارعٍ -ب( یَدرسُون                    الف

  جمعٌ مذكرٌ -مجهولٌ -فعلُ مضارعٍ  -ب                                      

 

 

5/0  

16 

 عيِّن الكلمۀَ المناسبۀَ:

 لو ال الشُّرطی ُّ الِشتدَّ........ أمامُ المُلعبِ الرّیاضیِّ.الف( 

 (  الزَّیت3ُ           ( الزَّلَلُ    2أالزدحامُ          (1

 رفَعَت الفائزَۀُ االولی فی المباراۀِ ...... ایران. (ب

  (عَلَمَ 3            ( عَباءَه    2          (عُشبَ   1

 خشَبِ شجرَۀِ الجوزِ.صَنَعتُ ..... جميالً مِن  (ج

  ( حدیداً    3(  وعاءً                 2    زُجاجاً          (1      

 إشتَرَیتُ كتاباً     و.........هُ.     (د

 (طَبَعت3ُ           (تَصَفَّحتُ  2      (  صنَعتُ    1

1 

17 

 إقرأ النَّصَّ التالی ثمَّ أجِب عن األسئلۀِ:

إلّ فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ، ِلعدَمِ وجودِ مدرسۀٍ ثانویَّۀٍفی محافظۀِ أسوان الّتی وُلِدَ و نشأَ فيها، و ما إستطاعت ما َدرَسَ العّقادُ 

 أُسرَتِهِ أن تُرسِلَُه الی القاهرۀِ لِتكميلِ دراستهِ.

 لماذا ما دََرسَ العقادُ إلّا فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ؟ لف(ا

 أینَ وُلِدَ العقّادُ؟ب(

 لماذا ما ذهبَ العقادُ الی القاهرۀِ؟ج( 

  «................أَن تُرسِلَ» د( ما معنی الكلمۀ  

1 

 



 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه 

 عربی 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

295 

 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا نصیری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 نمره(24/1)هر مورد الف(كاشت             ب(بهينه سازي                   ج(كارشناس             د(شادمانی            1

5/0 (24/1البيع              )هر مورد  ≠الف( قدر = استطاع                       ب(الشراء  2  

25/0 (3القصير )درس 3  

25/0 (1اجرام )درس  5  

4 

 نمره  1(و این روز رستاخير است ولی شما نمی دانستيد . 1

 نمره  1(پروردگارا مرا و فرزندانم را برپا دارنده نماز قرار بده ، پروردگارا دعایم را بپذیر .2

 نمره  4/1(شهروند فهميده به پاكيزگی محيط بسيار اهتمام می ورزد . )توجه می كند(3

 نمره  1. (و از جمله تهدید كننده هاي نظام طبيعت : آلودگی هوا است كه موجب باران هاي اسيدي می شود5

 نمره  4/1(جز آنچه به ما آموخته اي ، هيچ دانشی نداریم .4

 نمره  4/1(اي داود قطعا ما تو را خليفه )جانشين ( در زمين قرار دادیم .6

 نمره  4/1(و زندگی دنيا جزء بازي و سرگرمی نيست .7

 نمره  . 4/1(كشاورز را دیدم در حاليكه محصول را جمع می كرد9

 نمره  1خداست پس به من نشان دهيد كسانی كه غير از اویند ، چه آفریده اند ؟(این آفرینش 8

 نمره  4/1(قطعا تو همچون ستمكاران بر نظام طبيعت دست درازي كردي .11

 نمره  4/1(گویی خشنود ساختن همه مردم هدفی است كه بدست نمی آید .11

5/5  

5/0 نمره( 24/1)هر مورد                            1ب(                   2الف( 6  

 1 نمره( 24/1نيست       )هر مورد  –براي                 ب(هيچ اجباري  –الف( اندوهگين نسازد  7

9 

 ب(تورا به یاد نمی آورم             الف(با ما رفتار می كردند           

 د(دشنام ندهيد                 ج(نمی نویسی                      

 نمره( 24/1)هر مورد                        و(بحث نكرد                   ه(همياري كنيد                    

5/1  

5/0 نمره( 24/1ب(حافظوا                          )هر مورد                                الف( قامتا                8  

11 

 المفعول المطلق ونوعه تكليما ، مفعول مطلق تاكيدي         المنادي : الهی               

 الصفۀ  : النافعات                   المستثنی  : العلم                                الحال : ضعيفاً      

 نمره( 24/1)هر مورد             فعل مجهول : خلق                          مضاف اليه : شی ء         

2 

11 
 الف( لباس : اسم الي نفی جنس ،                              اجمل : خبر الي نفی جنس

 نمره(  24/1)هر مورد             ب(المزارع : فاعل              عدد : اسم حرف مشبهه                  ج( ربنا : منادا                    
25/1  

25/0 1جمله  12  

5/0 نمره( 24/1)هر مورد                              2ب(                             1الف(    13  

 1 نمره( 24/1)هر مورد    اعلماسم فاعل: المومن            اسم مبالغه :  اماره             اسم مكان: المعمل             اسم تفصيل:  15

 1 نمره( 24/1)هر مورد                                               4-د                          1-ج                      5-ب                     2-الف 14

16 

 الف( نعم شعر نوبل بالذنب .

 ب(بقی نوبل حزیناً .

 الجوائز و منح ثروته كلی یصحح خطأه .ج(بنی موسسه لمنح 

 د(تُمنح هذه الجائزه الی من یفيد البشریه فی مجاالت السالم و الكيمياء و الفيزیاء. 

 نمره(  24/1)هر مورد 

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه پرواز  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 لبخندها -ب( شادمانی   اسيدي  –الف( آلودگی  1

25/0 التحویل 2  

25/0 الحظوظ 3  

5/0 الصبی = الولد  رخص ≠غَال  5  

4 

 ي نماز قرار بده پروردگارا دعایم را بپذیر.الف( پروردگارا مرا و فرزندانم را برپادارنده

  .شودكه در آن است منجر میب( هر خللی در نظام طبيعت به خرابی آن و مرگ كسی

 .هایش بخورندكاریم تادیگران از ميوهج( ما درختانی می

 شود.خاطر استخراج روغن ازكبدش براي توليد مواد آرایشی صيد میبهد(نهنگ 

 هـ( آلفرد ثروتش را براي خرید جوایز طالیی داد تا خطایش را تصحيح كند.

 شود پس آن فقط بيماري است.و( هر غذایی كه نام خدا بر آن برده نمی

4 

5/0 تر از قناعت نيست.نياز كنندههيچ گنجی بی 6  

5/0 در مزرعه با كوشش كار كرد.كشاورز  7  

5/0 .آمرزدخداوند گناهان را به جز شرک به خدا می 9  

5/0 .كاش شادي در زندگی ادامه یابد 8  

5/0 اي داوود قطعاً ما تو را جانشينی در زمين قرار دادیم. 11  

5/0 .از خدا صادقانه آمرزش خواستم 11  

 1 1د(  1ج(  2ب(  2الف(  12

 1 ترازویی -ب(اي پسرم  كندپيروي می -پيشواییالف(  13

15 
   نگاري نكنيدب(نامه  آورد مراالف( به یادنمی

 نگاري می كردیمد( نامه  ج(خودداري نخواهيم كرد
1 

 1 آگاه شوندگان –آگاه شوید  –آگاه خواهند شد  -آگاه نشدند 14

16 

 مضاف اليه مجرور –ب( فاعل مرفوع   خبر مرفوع –الف( مبتدا مرفوع 

 خبر كان منصوب –ج( اسم كان مرفوع 

 مجرور به حرف جر -د(اسم ال منصوب

2 

17 
 االرضفی –الف( داود 

 الفائز –ب( فرحين 
1 

5/0 ب( استثناء  الف( اسلوب حصر  19  

5/0 ب(صبراً مفعول مطلق نوعی  الف( تكليماً مفعول مطلق تاكيدي 18  

21 
 اسم مبالغه  اسم تفصيل  اسم فاعل  اسم مفعول

 علّام   اَحسَنَ   المُحسِنين   محمود     
1 

21   5            1 5/0  

5/0 ب( دووباً   الف( الحفاظ  22  

23 
 ب( یطيرُ بَغَتۀَ  الف( بانّ جناحهُ مكسور

 ص ب(     غ× الف( 
1 

 

 



 

299 

 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 منیره شریعتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 سنبل ، نماد   –در هم پيچيده شده است                           ب  –الف 

 مرا یاري كنيد –در آغوش می گيرد                                 د  –ج 
1 

5/0 العشّ= الوكر   غال= رَخُصَ   2  

25/0 النَّفَق 3  

25/0 الحظوظ 5  

4 

 .بر سبزي ها حمله كردند و آنها را خوردنددید كه مجموعه بزرگی از موش هاي مزرعه    -الف 

 .خسرو انوشيروان روزي كشاورز پيري را دید كه نهال گردویی را كاشته بود       -ب 

 .این جایزه در هر سال به كسی داده می شود كه در زمينه هایی كه آنرا مشخص كرده است براي بشریت مفيد باشد   –ج 

 راي آن جایگزینی را طلب نكن / پس مردم مردگان هستند و اهل علم زندگان هستند.پس بوسيله علم رستگار شو و ب  –د 

4 

5/0 هيچ گنجی بی نياز كننده تر از قناعت نيست. 6  

5/0 مردم امتی واحد هستند)بودند( پس خداوند پيامبران را بشارت دهنده فرستاد. 7  

5/0 .آن هنگامی كه زیاد شود گران می شود هر چيزي هنگامی كه زیاد شود ارزان می شود به جز ادب كه 9  

5/0 اي كاش من تمام شهرهاي كشورم را می دیدم. 8  

11 
 الف ( تعداد موش هاي مزرعه بسيار زیاد شد.

 ب ( قطعا خداوند با موسی سخن گفت . 
1 

5/0 اي انسان، چه چيزي تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت فریفته است. 11  

5/0 ب – 2                                           الف  – 1 12  

13 
 بسيار امر كننده  –بی گناه نمی شمارم  –الف 

 غذایش –دو جامه كهنه  –ب 
1 

15 

 بریده بودند )قطع كرده بودند( –اي كاش او بيامرزد                 ب  –الف 

 ننشانيد  –نخواهد فهماند                          د  –ج 

 اي كاش اومی آمرزید  –با ما به خوبی رفتار می كردند       و  –ه 

 به نيكی یاد شدي –بریده نشد                              ط  –ح 

2 

5/0 ب  – 2                                          الف – 1 14  

5/0 مفعول مطلق تاكيدي –تنزیال  16  

17 

 خبر إنَّ / مضاف اليه –فاعل / جار و مجرور / صفت                          ب  –الف 

 منادا  –اسم الي نفس جنس                                       د  –ج 

 مبتدا –ه 

2 

5/0 و هم راكعون –ب           ضعيفاً                          –الف   19  

5/0 مستثناء = الشّرک –اسلوب حصر                          ب  –الف  18  

 1 أصغر = اسم تفضيل به معناي كوچكتر –الطّالب = اسم فاعل به معناي دانش آموزان             ب  21

 1 العَصَب  -  5الدؤوب            – 3الفأرَۀ               – 2اإلنشراح            – 1 21

22 
 قالَ كال الجَماعَتينِ الی خيرٍ. –ألَنَّهم أفضَل فی رأيِ النّبی.                     ب  –الف 

 غير صحيح  –د                صحيح                                     –ج 
1 
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 باسمه تعالی

 

   : مدت امتحان صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ملیحه قوچانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
         (24/1)(5ب(كودها )درس            (24/1)(4الف(پاسخ دهنده )درس 

 (24/1)(3د(سنگدل )درس                    (24/1)(2ج(نا اميدي ) درس
1 

5/0 (24/1)(2صَعَّبَ)درس ب(سَهَّلَ               (24/1)( 3الف(راح=ذَهَبَ)درس 2  

25/0 (24/1)(3الفظّ)درس 3  

25/0 (24/1)(5الحقول )درس 5  

4 

 (3()درس4/1چهره ي او نابود شدنی است .)جز  همه چيز (1
 (1()درس4/1هيچ فقري مانند نادانی نيست و هيچ ميراثی مانند ادب نيست .) (2
 (4()درس74/1().اي انسان چه چيزي تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور نموده )فریب داده است (3
 (2()درس74/1) اي نفس آرام *به سوي پروردگارت خشنود و راضی باز گرد (5
 (5()درس24/1خدا را بسيار یاد كنيد .) (4
 (1()درس 4/1كاش دوستم در مسابقه پيروز شود .) (6
 (2()درس74/1هر اختراع علمی و ابتكاري در فناوري دو وجه دارد ، وجهی سودمند و وجهی مضر.) (7
 زنده و محيط زیستشان صورت می پذیرد .تعادل در طبيعت به واسطه ي وجود ارتباط كامالً متقابل ميان موجودات  (9
 (5()درس74/1)

و وقتی پرنده از نيرنگ زدن به دشمن و دور كردنش از النه اش و نجات دادن زندگی جوجه هایش از مرگ مطمئن می شود  (8
 (5()درس 74/1ناگهان پرواز می كند .)

 (3()درس 74/1كرد() ند )دعوتپس اسالم آورد و از برادرش دفاع كرد و قومش را به اسالم فراخوا (11
 (4()درس 74/1و عقل و قلبم را با علوم سودمند روشن كن .) (11
 (5()درس4/1ستم .)امانند درستكاران از خدا آمرزش خو (12

5/5  

 

 

5/0             (24/1)(2)درس 1ب(                                                (24/1)(3)درس 1الف(  6  

 1       (4/1)(5ب( شكارچی شان /چاره اندیشی)درس                             (4/1)(2جود/پست تر )درس الف(می 7

9 
     ، (4/1)(1زند)درس رشتاب می و -الف(غمگين نسازد

 ، (4/1)(2 درس) كرد می جمع – دیدمب(
 (4/1)(4درس)شود نيكی– كن نيكیج(  

5/1  

5/0 (24/1)(1یَنجَحْنَ)درس ب(                                       (24/1)(5)درس  الف( لِيَنْتَخِبَ 8  

11 
  ،     (24/1)(2(دَووباً )درس3                   ،    (4/1)نوعی –(صبراً  2          ،    (24/1)(4(داوودُ )درس1
 ،     (24/1)(2يت)درسماین(الد6                   ، (24/1)(5(جميالً)درس4         ،     (24/1)(3(العلمَ)درس 5 

 (24/1)(5سَّمی )درس (ی7ُ  
2 

25/1 (74/1)(4منادا ، جارو مجرور ، مفعول )درس  ب(                                (1/ 4)(2الف(صفت ،حال )درس  11  

25/0 (24/1)(2الف()درس 12  

5/0 ( 4) درس   (24/1)                            2ب(         و              (24/1)1الف( 13  

15 
    ،  (24/1)اسم مبالغه: علّام                   ، (24/1)منون یا خاشعونؤاسم فاعل :الم

 (24/1)اسم تفضيل :أشدّ                                      ،  (24/1)اسم مكان :مَصَْنع
1 

 

5/0 (24/1)(3(نادرست)درس 2         (24/1)(5(صحيح )درس 1 14  

5/0 (24/1)(1)درس1ب(                (24/1)(3)درس3الف( 16  

 1 (24/1)(إِسْتشار المزارعُ الخبير5                       (24/1)(الف3                       (24/1)(ب2                   (24/1)(ب 1 17
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اعظم اردکانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (    5(                         ج(تهدیدكننده ها )درس 3(                   ب(تندخو )درس 1الف(به هم پيچيده شد)درس 

 /.(24(                                                                          )هر مورد 4د(از من نگهداري كن )درس 
1 

/.5 /.(   24) هر مورد        (3(       ب( الشِّراء= البيع)درس 5الَفلَّاح )درس الف( المُزَارِع=  2  
/.25   (                                                                                                                            3الوعاء ) درس  3  
/.25 (                                                                                                                           4حظوظ )درس  5  

4 

 ( 4/.( )درس 4( اي انسان چه چيزي تو را در برابر پروردگار بزرگوارت فریب داد.)فریب داده است()1

 /.( )درس دوم(74بودند، و خداوند پيامبران را مژده دهنده فرستاد.)(مردم امتی یگانه 2

 (3/.( )درس 4(زندگی دنيا چيزي جز بازي و سرگرمی نيست.)3

 (5/.( )درس 4(از خدا صادقانه آمرزش خواستم.)5

 (1/.( )درس 24(هيچ لباسی زیباتر از تندرستی نيست )4

 (2/.( )درس 4)(نوبل از این عنوان احساس گناه و نااميدي كرد.6

 (4/.( ) درس 74(اي كاش فصل بهار در سرزمين ما بلند باشد زیرا بهار در اینجا كوتاه است. )7

 (1/.( )درس 74( بلكه آنان را می بينی كه از گلی آفریده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پِی )عصب( هستند.)9

 (2/.( )درس 4ز كردن است.)(خفاش تنها حيوان پستانداري است كه قادر به پروا8

ي بزرگی از موشهاي دشت به سبزیجات حمله می كنند و آنها را می (پس از چند ماه مالحظه كرد كه مجموعه11

 (5/.()درس 74خورند.)

 (2()درس 1( انسان از این ماده استفاده كرد و كارهاي دشوارش را در كندن تونلها و شكافتن كانالها آسان ساخت.)11

 (5/.( )درس 74نور درنده این شكار را تعقيب می كند و از النه بسيار دور می شود.)(پس جا12

5/5  

/.5 /.                                     24(                           هر  مورد 3) درس  2(            ب( 5)درس  1الف( 6  
 1 (                                    3دعا می كردند.   )درس  –الف(دانش فرا می گرفتند)علم می آموختند(  7

9 

 /.24(                                            هر مورد 5كه از او پيروي می كند. )درس  –ب( رهرویی 

 (  5ب(نمی توانيد)قادر نيستيد(.)درس       (                                     3كه بدهد)داده شود( )درس  –الف( تعجب كرد 

 ( 1(       هـ(برابرند )درس 4(          د( دوست بدار.)درس 2ج(اي كاش خودداري می كردیم.)درس 

5/1  

/.5 (                                                            3(                 ب( تَحضُنُ)درس 2الف( یَستَفِيدَ)درس  8  

11 
 (    3( مصادرَ.)درس 5           (      2(دَؤوباً.)درس 3          (    3(تنزِیالً، تاكيدي )درس 2     (  4(مُجِيبَ)درس 1

 (1(نُزِّلَ)درس7(        1( الدّعوات، البيئۀ )ذكر یكی از این دو كافی است()درس 6     (    5(الفهيم)درس 4
2 

11 
 ( 2جارو مجرور   )درس -(        ب( مبتدا و مرفوع 3مستثنی و منصوب )درس  –الف( فاعل و مرفوع 

 /.                                                                                           24(    هر مورد 4ج(منادا )درس 
25/1  

/.25    (                                                                                                                            3)درس 2 12  
/.5  /.24هر مورد   (2الف( ب       ب( ب     )درس  13  
 1 /.24هر مورد             (   1(أعلَمُ)درس 5(     2( مَصنَع)درس 3(      1( علّام )درس 2(      1(المُحسِنين   )درس 1 15
/.5 (                                                                       5( صحيح)درس 2      (      3(نادرست)درس 1 14  
/.5 (                                                                                                   1)درس 1(                  ب( 3)درس  3الف( 16  

17 
 /.(24لِلحروب و اإلنفجار ) (2/.(                                  24إستَقبَلَ الدُّول مِن هذِه المادَّۀِ فی مجال األعمار و البناء. ) (1

 /.(24مُنذُ صِغَرِهِ.) ( 5                                                                                               /.(24( جائزَۀ نوبل .)3
1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 کوکب کودری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 الف( مهارت واژه شناسی)دو نمره(

 د( مغرور كرد            ج( تصميم گرفت                         شود    ب(ارزان می      الف( پایتخت         
1 

5/0 الضَيِّق #أَرسَلَ=بَعََث                الواسِع   2  

25/0 جَبَل           3  

25/0 مُلوک: جِ مَلِك    5  

4 

 ب(مهارت ترجمه به فارسی)نه نمره(
 ( 4/1( ارزش هر انسانی به كارهاي خوب اوست .)1
 ( 74/1( آلفرد به این ماده اهميت داد و تالشگرانه براي بهينه سازیش كار كرد.)2
 (74/1(انوشيروان دستور داد كه به كشاورز پير دوهزار دینار داده شود.)3
 (1روند.)ار میهاي نظام طبيعت بشمهاي صنعتی وكودهاي شيميایی از تهدیدكننده( زباله5
 (4/1كننده دعاها! عقل و قلب مرا با علوم)دانشهاي( سودمند نورانی كن)روشن كن(.)( اي اجابت4
 (4/1( هيچ چيزي نيكوتر از گذشت )بخشش( هنگام قدرت نيست. )6
 (  4/1( شاید)اميد است( انسان از تكنولوژي در زمينه صلح و آبادانی استفاده كند. )7
 (4/1گين نشوید در حالی كه شما برترید.)( و سست و اندوه9
 (4/1شوند.( )شوند.)تنها گروه كافران از رحمت خدا نااميد می( جز گروه كافران از رحمت خدا ناميد نمی8

شاهده اي دردناک ماي را در محيط زیست بگونهگمان)قطعا( تو به نظام طبيعت ستم كردي و براي همين مشكالت تازه( بی11
 (1)خواهی كرد.

پوشاند)پوشاند(!اي بسيار آمرزنده گناهان! گناهانم را بيامرز و عيبهایم ( اي بهترین آفرینندگان! اي كسی كه زشتی را می11
 ( 1را بپوشان!)

5/5  

6 
 شود.                   كند و دخالت او منجر به برهم خوردن)اختالل در( تعادل آن میالف( گاهی انسان در امور طبيت دخالت می

 آوردند.هاي قدیميم مرا به یاد می شاگرديب(  كاش هم 
5/0  

 1 نشست -ب( فرستاده شدم                       دو قرص نان –الف( دو جامه كهنه  7

9 
 ج( مهارت شناخت و كاربرد قواعد)هفت نمره(

 رحم كنيد( 6  مرا قرار بده( 4كه مطالعه كنم  ( 5 (باید تالش كند 3(خواهيد فهميد    2    (خودداري كرده بود1
5/1  

5/0 الف( )إِستَمِعُوا(                ب( )تَكاتَبا( 8  

11 

 گيرد(نمره تعلق می 4/1كه بخاطر نوع مفعول مطلق به هر كدام  5و3بجز مورد  24/1)هرمورد  
 ( مُتَرَدِّدٌ : خبر كأنَّ /  البِضاعَۀِ: مضاف إليه2                                   (المُتَفَرُِّجونَ :مبتدا  / هُم فَرِحُونَ: جمله حاليه    1
 ل  ( الشَّيماءُ : اسم كان /  صَغيراً: حا4    ( إهتِماما :مفعول مطلق نوعی   5    ( تَكليماً: مفعول مطلق تأكيدي   3 
 ( رَبَّ :منادا9            ( جائزَۀُ :نائب فاعل       7           ( عِباَدۀَ : اسم ال نفی جنس  6 

25/3  

25/0 الف( التَقُل إلّا الحَقَّ.       11  

5/0   المَكتَبَۀ: ب                شاهَدتُ: الف 12  

 1 مَكتوبَۀٌ یا المُعجَمِ  :اسم المفعول        : طُّلابُاسم الفاعل:خَير        اسْمَ التَّفضيلِ  : الَعصّاَرۀِ    اسمَ المبالغۀ 13

15 
 د( مهارت درک و فهم)دونمره(
 الف( نادرست       ب( درست

5/0  

14 
 .جلُ بنتَهُ عندَهأجلَسَ الرَّ  ال، ما (2.       بيهِحوَ أَنَ بَهَمَّ ذَ)ص( ثُالنَّبیِّ ی( سَلَّمَ عَل1َ
 ( یُؤَكِّدُ النَّبیُّ)ص( عَلی احتِرامِ الصِّغاِر.                 5                   هِ.بينَ أطفالِ قَفَرَّنَّ الرَّجلَ أل (3

1 

5/0 الف(خمسۀ                ب( الكلب             16  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فدیشه ای  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 حتَها خطّ :تَرجِم الكلماتِ اّلتی تَ       
  24/1مورد  هر
            59( مُهَدِّدات : تهدید كنندگان / النُّفایات :  زباله ها   صفحه  1
 34( فَظَاً :تند خو/  لَانْفَضُّوا : پراكنده می شدند صفحه 2  

1 

2 
 24/1هر مورد              اُكتُبْ فی الفراغِ الْكلمتَينِ المُتَرادِفَتينِ والْكلمتَينِ الُمتضادّتَينِ : 

 صَعَّبَ  –حَدَّدَ –اَلرَّحمَۀ –سَهَّلَ  –الرَّوْح–الصِّحَّۀ   
   18ب( المتضادّ : سَهَّلَ / صَعَّبَ  صفحه           54الف(  المترادف: الرَّوْح/ اَلرَّحَمۀ      صفحه  

5/0  

25/0              54الرّصيد    صفحه    :  جموعۀ التّاليۀعيِّنِ الكلمۀَ الغریبۀَ فی المَ 3  

25/0                       19المَناِجم :   صفحه   اُكتُبْ جمعَ هذه الْكلمۀِ :     5  

4 

       ترجِمْ هذه الجُملَ :     
  62(  خداي من توفيق را نصيب وبهره ي من در زندگی قرار ده . صفحه  1
    12( كسانی را كه  غيرخدا را فرا می خوانند دشنام ندهيد كه به خدا دشنام دهند . صفحه  2
   14( پاک ومنزه است  خدایی كه بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد األقصی حركت داد . صفحه 3
 34ي قومش با سالمتی . صفحه  ( پيامبر خدا )ص( به شيما اختيار داد بين ماندن باعزت با او یا برگشتن به سو5
  46( قطعا امامتان از دنيایش به دو جامه ي كهنه واز غذایش به دو قرص نان بسنده كرده است .  صفحه  4
 29( آیا می دانی كه خفاش تنها حيوان پستانداري است كه قادر به پرواز كردن است . صفحه  6
  13درد وبيماري است وهيچ بركتی درآن نيست . صفحه    ( هر غذایی كه نام خدا برآن برده نشود فقط موجب7 

 18( هدف نوبل ازاز اختراع دیناميت كمك كردن به انسان درزمينه آباد كردن وساخت وساز بوده است . صفحه  9
    61( برخی از پرندگان براي دور كردن شكارچی شان از النه شان به چاره جویی پناه می برند . صفحه 8

  48وش بين سختی را در هر فرصتی می بيند اما آدم بدبين فرصت را در هر سختی می بيند .صفحه ( انسان خ11

 

5/0  

55/0  

55/0  

55/0  

55/0  

55/0  

55/0  

55/0  

55/0  

1 

6 
 : التّرجمۀَ الصَّحيحۀَ اِنْتَخبِ

 24/1هر مورد                   62صفحه  2ب(  گزینه    32صفحه   1الف( گزینه  
5/0  

7 
 24/1هر مورد كَمِّلِ الفراغاتِ فی التّرجمۀِ الفارسيّۀِ :  

 2( گمان می كنی . / در هم پيچيده شده است . صفحه 1
 26(  به خواب رفتن / لغزش   صفحه 2

1 

9 

 24/1هر مورد  ترجِمِ األفعالَ الّتی تحتَها خطّ : 
       15( الیُغفَـرُ : بخشيده نمی شود صفحه  2    24( التَهِنوا : سست نشوید صفحه  1
 31(  لنْ نَمتَنِعَ  : خود داري نخواهيم كرد  صفحه 3
                    32(  سَيَتَذَكَّرُنا     به یاد خواهد آورد   صفحه 5
         15( قَد اسْتَغفَرتُم آمرزش خواسته اید صفحه 4
 31(  كانَ قَد كَتَبَ  : نوشته بود صفحه 6

5/1  

8 
  24/1هر مورد  المُناسبَ لِلفِراغِ :    وَالضميرَ عيِّنِ الفِعلَ 

 32(  أنا  صفحه 2                  24(  خُلِقَ    صفحه 1
5/0  

11 

 مَيِّز فی العِباراتِ التّاليۀ :
 ( الفعل الَمجهول7( المضاف اليه  6( المُسَتثنی  4( الصّفۀ 5( الحال  3(المَفعول المُطلق ونوعه 2( المنادي 1 

 24/1/   الحال  : مُبتَسِماً            هر مورد 44المفعول المُطلق ونوعه:  تَنزیالً، نوعی صفحه   /66المنادي :  ستّارَ صفحه
 /المضاف اليه : العيوبِ / الفعل الَمجهول :  نُـزِّلَ    51/  المُستَثنی :  الشّرکَ صفحه  25/الصّفۀ : الشّابُ صفحه    

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه:  تعداد 1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فدیشه اي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

11 

 24/1هر مورد  تَحتَها خَطّ : ) المَحَلّ اإلعرابیّ(   أعْرِبِ الكلِماتِ اّلتی

   24( الفَلّاحَ : مفعول به ومنصوب / هوَ یَجمَعُ :حال )جمله حاليه(  صفحه 1

 /   65( ) رَبَّ : منادي  صفحه 2 

   38( الزُّمَالءُ: فاعل ومرفوع / اإلمتحانِ : مضاف اليه ومجرور صفحه 3

25/1  

25/0 24/1                  3درس      2ليس فيها أُسلوبُ الحَصر : گزینه  الّتی الجُمَلۀَ عيِّن 12  

13 
  24/1هر مورد  َیلی :   عيِّن اسمَ الفاعِلِ واسمَ المَفعولِ واسمَ المُباِلغَۀِ وَاسمَ التَّفضيلِ فيما

 الدّنيا   دانسته هاي سال قبل  : سم التَّفضيلِ:  ظَـلّامٍ /ا اسم المُباِلغَۀِ :  المُلَمَّعُ / اسم المَفعول /  : َاآلخِرَۀِ  الفاعِلِ اسم
1 

15 
 َو اإلعراب لِما اُشيرَ إليه بخَطّ :   فیِّالتّحليل الصّرفيالصّحيحَ  عيِّنِ      34صفحه    

 24/1مورد  هر                            1ب( الجَوزِ :  گزینه                          1الف( تُثمِرُ : گزینه 
5/0  

14 
 ضَعْ فی الدّ ائرۀِ العَدَدَ المُناسِبَ: )كَلمۀٌ واحدۀٌ زائدۀٌ (

 24/1هر مورد                       46( اَألسمِدَۀ   الف(   صفحه 3      27( القَناۀُ    ب(   صفحه 1
5/0  

16 
 وَالواقِعِ : )ص /غ (عيِّنِ الجُمَلۀَ الصَّحيحۀَ وََغيرَ الصَّحيحَۀِ حَسَبَ الَحقيقَۀِ  

 24/1هر مورد                                     3لط   صفحه غ ( 2       42  حيح  صفحهص ( 1
5/0  

17 

 4/1هر مورد                          35  صفحه :  إجاَبۀً كاِملَۀً  اِقرأ النّصّ ثُمّ أجب عن األسئلۀ

 ( كانَ َرجُلٌ جاِلساً عِندَ رَسولِ اهللِ)ص(.          1

 «   لِمَ تُفَرِّقُ بينَ أطفالكَ؟!»( قالَ النّبیِّ )ص( لِلرَّجُلِ : 2

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 آزاده جوادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 24/1(     هر مورد 5 (    د( محيط زیست  )درس4(  ج( بخت )دس 3(  ب( نهال )درس 1الف( رسانا )درس  1

5/0 24/1هر مورد  الصحۀ ≠الف( اختارَ = انتََخبَ         ب( المرض  2  

25/0 24/1گزینه د         3  

25/0 24/1(    5خُبَراء )درس  5  

4 

 74/1(   1( اي پيامبر كسانی كه در كفر شتاب می ورزند نباید تو را اندوهگين كنند. )درس 1

 4/1(  1آموخته اي هيچ دانشی نداریم. )درس ( جز آنچه به ما 2

  4/1( 1( اي كاش همه شهرهاي كشورم را ببينم. )درس 3

 ( جایزه نوبل به كسی بخشيده می شود كه براي بشریت در زمينه هایی كه آنها را مشخص كرده است مفيد باشد.  5

  74/1(   2)درس 

 74/1 (  2( زرافه الل است كه تارهاي صوتی ندارد. )درس 4

  74/1(  3( به او بين ماندن با عزت همراه با او و برگشتن به سوي قومش اختيار داد. )درس 6

  74/1(  3( هر ظرفی با آنچه در آن گذاشته می شود تنگ می شود مگر ظرف علم. )درس 7

  74/1(  5( دخالت انسان در امور طبيعت منجر به اختالل در توازن آن می گردد. )درس 9

 74/1( 5امی كه پرنده از نيرنگ دشمن مطمئن می شود ناگهان می پرد. )درس ( هنگ8

  74/1(   4( اي بهترین بخشایندگان! سينه ام را از شادمانی پر كن! )درس 11

  74/1(   4)درس   هاي نيكوتر خداوند است. ( پاسخ دهنده همان كسی است كه دعا را می پذیرد و آن از نام11

5/5  

6 
 (     5)درس  1الف( 

   24/1(  هر مورد 3)درس   2ب( 
5/0  

7 
 (    4برپادارنده  )درس  –الف( فرزندانم 

 24/1(   هر مورد 5اكتفا كرده است. )درس  –ب( جامه كهنه 
1 

9 

 الف( دوست بدار     

 ب( رها نمی شود )ترک نمی شود(     

 ج( نبوسيد    

 .د( خودداري می كردند

 24/1نكرده بودم    هر مورد هـ( مصرف 

5/1  

5/0 24/1ذُكِرَت   هر مورد  -دافَعَتْ    8  

11 

 : قراءۀ دقيقۀ و نوع آن مفعول مطلق نوعی ( المفعول المطلق و نوعه1

 : مُشتاقينَ ( الحال2 

 : درسَ( المستَثنی3  

 : أحسَنَ ( المُنادي5 

 ( خبر الحرف المشبّه بالفعل: طویل4ٌ 

 ( اسم ال النافيۀ للچِنس: لباَس 6 

 24/1( فعل األمر: اِجعَل    هر مورد 7

2 

11 
 (3الف( النبی: اسم كانَ    الطفولۀ: مجرور به حرف جرّ  )درس 

 24/1(        هر مورد 5ب( تلوّث: مبتدا      أمطاراً: مفعول به    حمضيّۀ: صفت ) درس     
25/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 آزاده جوادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/0 (3)درس ج  12  

5/0 (5)درس   2ب(     1الف(  13  

 1 24/1الف( مُخرِّب   ب( مؤدّبات   ج( مزرعۀ    د( علّام      هر مورد  15

5/0 24/1هر مورد    (3(  ب( صحيح )درس 2الف( غلط  )درس  14  

5/0 ( 2)درس       24/1الف( القناۀ      ب( الجرادۀ           هر مورد  16  

17 

 الف( ألفرد نوبل. 

 ب( اِستفادَ االنسانُ مِن مادَّۀِ الدّیناميت فی حَفرِ األنفاقِ وَ شَقّ القَنَواتِ و اِنشاء الطُُّرقِ و حفرِ المَناجِم. 

 ج( كانَ غرضُ ألفرد مِن اختراعه مُساعدۀُ االنساِن فی مجالِ اإلعمار و البِناءِ. 

 ( 2د( المَنجَم  )درس 

 24/1هر مورد 

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نسرین مرتضوی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 گرامی –اختيارداد  –آرامش وثبات  –تحقق می یابد  -الف

 فئران مفردش الفأرۀ -ب

 أخذ ≠إختار = إنتخب    / أعطی-ج

 الفظ-د

1 

25/0  
5/0  

25/0  

2 

 (الف

 وبه من در درسهایم ودر انجام تكاليفم كمك كن .-1

 دیگري )غير خودت (دوست داشته باش آنچه را كه براي خودت دوست داري.پس براي -2

 وقطعا هررهرویی پيشوایی دارد كه ازاوپيروي می كند.– 3

 چه كارویرانگري است براي طبيعت )نسبت به طبيعت(-5

 آلودگی هوایی كه سبب باران هاي اسيدي می شود .-4

 سال .همانا آن معموال ميوه نمی دهد مگر بعداز ده -6

 نوبل ازآن احساس  گناه ونااميدي كرد.-7

 پس بوسيله ي علم ودانش رستگارشو وجانشينی برایش نخواه. -9

 اولی-2دومی    -1 ( ب 

 هيچ .نيست -3   پروردگارم .قرارده -2كه .تواناست  -1 (  ج

 )بدست آورده نمی شود( كأنَّ =حرف مشبهۀ بالفعل /گویی راضی كردن مردم هدفی است كه رسيده نمی شود -1(   د

 المعلم = مستثنی / دركتابخانه فقط معلم رادیدم -2

 صغيرا حال / كسی كه پدرومادر در كودكی تربيتش نكنند زمانه اورا تربيت می كند . -3

 ایها االوالد= گروه منادایی/ اي فرزندان )بچه هاي ( باادب  محافظ نظافت طبيعت باشيد.-و

 فهميده به نظافت محيط زیست توجهی كامل دارند. و عی)بيانی ( /هموطنان باشعوراهتماما مفعول مطلق نو-ه

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0  

5/1  

25/2  

 

55/0  

1 

3 

 منادا / اسم الي نفی جنس . -1 –الف  

 صفت / جمله ي فعليه خبر -2 

 فاعل / اسم أنَّ خبرأنَ جمله فعليه -3

 نایب فاعل / مضاف  اليه -5

 مفعول مطلق تأكيدي -4

 تذهب / الف    المكتبۀ /الف -ب

 قراردادیم . بيندیشيد  -ج

 فرستاده شدم

 دوست می داشت

 می اندیشی .تا)كه( بخوري

 مارابه یادخواهد آورد

 گاهی آمرزش می خواهد

 غفّار -أحسن –معيوب -ساتر )الخالقين یك اسم فاعل كافی است(   -د

5/2  

 

 

 

 

5/0  

2 

 

 

 

 

1 

5 
 المنجم -5      الجرادۀ    -3    الخبير -2    البسمۀ -1(  الف 

 الصحيح -5       الخطأ  -3   الصحيح  -2  الصحيح  -1    -ب

1 

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسن عطفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
       (  1 درس)  كنده كاري ها ، نگاره ها . -نوشته ها  الف (         (      24/1) هرمورد  

 ( 5 درس)  نافرمانی كرد. –فرومایه ، پست ب (                                      
1 

5/0 ( 1 درس)  أَلسِّلم  #لنِّزاع اَب                          ( 3 درس) الف  السِنَۀ = العام  2  

25/0 ( 2اَلْمِلَفّ ) درس  3  

25/0 ( 5اَلْحَبْل  ) درس  5  

4 

  ) درس یك ( ( 4/1. ) دانستيدنمى شما ولى است رستاخيز روز این، و(  1

غار باالي كوهی بلند واقع شده است ؛ كه جز افراد قوي نمی نوانند از آن باال روند.)  فقط افراد قوي می توانند بر باالي آن  (  2

  (  2) درس (  74/1) بروند. 

  (  1) درس (74/1.) ندارد بركتی و است دردي آن قطعاً نشود،(  ذكر) بُرده آن بر خداوند نام كه هرغذایی( 3

  (  2) درس (74/1) . كند می پرتاب هوا به خود با شدت دهان از پی در پی را آب تيرازنداز قطرات ماهی(  5

 (   5 درس( ) 74/1) وقتی هشام به حجراالسود رسيد بخاطر بسياري شلوغی نتواست آن را مسح كند. ( 4

 (74/1.  ) گرددمى بازتر آن فضاى علوم، تحصيل با كه دانش ظرف مگر شودمى ترتنگ خود محتواى اثر در ظرفى هر(  6

 (   3 درس)  

 (   5 درس( ) 1)آیا می دانی كه مغول ها با وجود ساختن دیوار بزرگی دور ) اطراف (چين توانستند به آن حمله كنند. (    7

 (   3 درس( ) 74/1. ) بينيم نمی سختش شرایط رغم علی فعاليت جز چيزي عقاد زندگی در(  9

 و بيرون)  حرم و حل و(  خدا خانه)  كعبه و. شناسندمی را(  قدمگاهش)  گامهایش جاي مكّه سرزمين كه است كسی این(  8

 (   5 درس(  ) 74/1. )شناسندمی را او(  احرام محدوده

 ( 3 درس( ) 74/1. ) گذارد می عميقی تأثير او درنفس و(  كند مطالعه) زند می ورق را آن خواننده كه كتابی بسا چه( 11

5/5  

6 
  (  2) درس . رسيدند فرودگاه به  تأخير با مسافرها – ب - 1

 (                                     24/1) هرمورد                (   5 درس )  .شدند آورده فرود قطعاً فرشتگان و - ب -2
5/0  

 1 ( 24/1) هرمورد        ( 3) درس  اندیشمند -روزنامه نگار ب (      (   2) درس  عبادت می كرد   -به یاد می آورم الف (  7

9 

 ( 24/1) هرمورد 

 ( 2) درس  .گاهی یاد می كند / به یاد می آورد(  2              (  2 درس.  ) خودداري/ امتناع كرده بود (  1

 (  3 درس)  .بی نياز نمی كند(  5                                   (  1 درس)  اورا بسوزانيد(  3

 ( 1) درس  مارا فهمانده بود / می فهماند.(  6           ( 2) درس .  هرگز خودداري نخواهيم كرد(   4

 ( 5 درس ) قرارداده شد. – 9                                        ( 3 درس) كه بخوانم.  – 7

2 

5/0 ( 3) درس  یَرْخُصُ ب (              (  5) درس  یَطوفونَ الف (    ( 24/1 هرمورد)  8  

11 
 ( 3مستثنی. ) درس (  2(                2) درس  .حال  –فاعل (  1     (     24/1) هرمورد 

 ( 5 درس. ) ( مفعول مطلق نوعی 5             ( 3 درس. ) صفت  –( مبتدا  3                                  
5/1  

11 
 (   5) درس  ( 24/1 هرمورد) 

5/0 تَكْليْماً : مفعول مطلق تأكيدي –ب                          : مفعول مطلق نوعی         اِجْتِهاداً -الف   

5/0 (   3) درس  ( 24/1 هرمورد) : المُسْتَثَنی مِنْه            حامِداً: المُسْتَثنَی           الزُّمَالءُ 12  

13 
 ( 2. ) درس  : الجَرَّارَۀِالمُبالَغَۀِ  اسْمُ -  الفَاعِلِ اسْمُ : المُصَلِّحُ -2        (  1) درس  . المَفعُول اسْمُ : مُكَسَّرَۀً - 1

 ( 24/1 هرمورد)    (5 درس)    التَّفْضِيْلِ اسْمُ:  أَصْغَرُ–5              (2 درسالمَكانِ )  اْسمُ المَصْنَعِ : -3
25/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسن عطفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/0 ( 3 درس. ) كاظِماً إِالَّ الْمَكْتَبَۀِ فِی شاهَدْتُ ماب (   15  

14 

  ( 3 درس)  ( 24/1 هرمورد)  

 خَبَرٌمعلومٌ /  ، متعدٍّ ،إستِفعال مُذكٌَّر غائبٌ، ثالثیٌّ مزیدٌ مِن باب  مُثنّی ، فعْلٌ مُضارٌِع، -1:الف 

 جَرٍّ  بِحَرفِ مَجْرورٌمذّكرٌ ،  مُعرَبٌ / ،  مُفرَدٌ، تَفضِلٍاسْمُ  -2ب :   

5/0  

16   2          (        1اشتباه) درس-  5/0 ( 24/1 هرمورد) (      5درست ) درس  

17 
 ( 5) درس  ( 24/1 هرمورد) 

  نَوْماً - 5 المَطَرِ      نُزولِ قَبْلَ   - 3      الطِّيْنِ تَحْتَ  - 2       إِفْرِیقيا فِی - 1
1 

5/0 سَبعَۀُ أَطفالٍ. 19  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زاده ییحی ییمحبوبه نوا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 ب( برپا دارنده ـ خانواده         الف( جوجه ها ـ كم می شود                            1

 075 العائِل #أزدادَ = َكثُرَ                                                                  غَنی  2

 0725 الفرائس ) مفرد: الفریسَۀُ ( 3

5 

 الف( از روي یكتاپرستی به دین روي بياور و هرگز از مشركين نباش.

 پرندگان گاهی به حيله هایی براي دور كردن شكارچيان پناه می برند.ب( برخی از 

 ج( هركس پدر و مادرش او را در كودكی ادب نكنند روزگار ) زمانه ( اورا ادب می كند.

 د( هر ظرفی به وسيله آنچه در آن قرار گيرد تنگ می شود به جز ظرف علم.

1 

1 

1 

1 

4 

 الف( هيچ اجباري در دین نيست.

 می گوید : اي كاش خاک بودم. ب( كافر

 ج( خداوند همه گناهان به جز شرک به خدا را می بخشد.

 د( مادر براي تربيت فرزندانش تالش كاملی می كرد.

 ه( نوبل احساس نااميدي كرد و غمگين ماند.

 و( اي پسركم! خودت را در آنچه ميان تو و دیگران ) غير تو ( است ترازو قرار بده.

075 

075 

075 

570  

075 

075 

 0725 العام 6

 075 (ب2ا(الف             7

9 
 الف(جوجه ها ـ تغذیه می كردند

 ب(ندا دهنده اي ) دعوت كننده اي( ـ دعوت می كرد ) فرا می خواند (
1 

8 

 الف( ظلم نكن                    ب( حفظ كنيد                      ج( رها نشد ) خالص نشد (

 ه( بكاریم ـ می خورند          و( زندگی می كرد                 د( خواهد آمرزید

 ز( زیارت كنم                     ح( رها نمی شود

2 

11 
 الف( اسم الي نفی جنس و منصوب                    ب( فاعل و مرفوع ـ مفعول و منصوب

 و مرفوع ـ صفت و مرفوع ج( اسم كانَ و مرفوع ـ مضاف اليه                      د( خبر
1755 

11 

 الف( اإلنسان : منادا                                            ب( استغفاراً : مفعول مطلق

 ج( مبشرین : حال و منصوب                                د( ابليسَ : مستثنی و منصوب

 و( أنتم األعلَون : حال ) جمله اسميه (       ه( ذكراَ : مفعول مطلق نوعی                          

 ز( كتابَ : حصر

1755 

 1 الف 12

13 
 الف( مأموم : اسم مفعول                                     ب( مُزارع : اسم فاعل

 ج( أصغر : اسم تفضيل                                       د( مزرعَۀ : اسم مكان
1 

 1 2ـ  1ـ  4ـ  3پایين : از باال به  15

 1 (ب5(ب                             3(ب                       2(الف                  1 14

 

 

 



 

298 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح ابادیثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجِم الكلماتِ الّتی تحتها بخطٍ.

 فیٌّ.حُب(العقّادُ أدیبٌ و صُ                    سّرۀَ.  كَ الف( النّاسُ شاهدوا أصنامَهم مُ

 .ۀَسَ الحيَّلَ الفرائِ تاكُبُّ أن َحِد( إنّها تُ                                ج( االمامُ طافَ بالبيتِ.             

 

1 

2 

 أكتُب فی الفراغِ الكلمتينِ المترادفتينِ والكلمتينِ المتضادتينِ.) كلمتانِ زائدتانِ(

 عداء / السِّلم األ ثالی /الذكري / المِ / حبۀ األ / سوۀ أالُ                  

 .........                           ............  = .........≠  ......... 

5/0  

25/0 رجال           ید              لسان              أرجُل             عيّن الكلمۀَ الغریبۀَ فی المعنی.          3  

52/0 الروائح...........       ۀ:الكلم مُفردَب أُكتُ 5  

4 

 تَرجِم العباراتِ التاليۀَ الی الفارسيۀِ.

 هۀِ لِتجنُّبِ شرِّها خُرافيۀِ لِلآلالقرابينِ ِ -الف

 مِها.تتاليۀً مِن فَ سمكۀُ السَّهمِ تُطلِقُ قطراتِ الماءِ مِ -ب 

 جونَ فریقَهم الفائزَ فرحينَ اليومِ.رِّیُشجِّعُ المتف -ج

  ثُرَ الّا األدبُ.كلُّ شیءٍ یرُخصُ إذا كَ  -د

 .ال فقرَ أشدُّ مِن الجهلِ و ال عبادۀَ مثلَ التّفَكُّرِ -و

 طأََتهُ        والبيتِ یعرفُهُ  والحلُّ و الَحرَمُذي تَعرِفُ البطحاءُ وَ هذا الّ -ه

  الوحيدُ الَّذي یقدِرُ علی الطّيرانِ.الخّفاشُ هو الحيوانُ اللَّبونُ  -ي

 حيحۀَ:رجمۀَ الصَّب التَّإنتخِ

5 

6 

 حساناً ایُّها الغنیُّ.إأحسِن الی الفقراءِ  -3

 به نيازمندان نيكی كن.   مند قطعاًتالف( اي ثرو

 ب( اي ثرونمند مانند نيازمندان نيكی كن. 

  ..ال علمَ لنا الّا ما علُّمتَنا. -5

 .اي، هيچ دانشی نداریمآموختهالف( جز آنچه به ما 

 نيست جز آنچه یاد گرفته ایم. ب( دانشی براي ما

5/0  

7 

 أكمُل التَّرجُمۀَ.

 من نيرومند بودم ....... ...... ..نی قويٌّ كی أُساعِدَ الضُعفا.   ليتَ -3

 .خداسترايب لَهم إنَّ العزۀَ هللِ جميعاً.  گفتارشان تو را .......... زیرا........ همهوال یحزُنكَ ق -5

 

1 

9 

 ترجِم أفعال التی أُشير اليها بخطٍ.

 الحارسُ كانَ قد إمتَنعَ عنِ النومِ. -3           نا بعدلِك.                 ـعامِلالهی، ال تُ -3

 قَد یَذكُرُ االستاذُ تالميذَهُ  القدماءَ.   -5ر عقلی و قلبی بالعلومِ الّنافعاتِ.            ـوَأَنِ -5

2 

5/0 ثمَّ تَرجِمهُ.     ال شیءٌ أضرَّ مِن الجَّهلِ. « ال»عيِّن نوعَ 8  

11 

 عيِّن الحالَ و ترجمه.

 الف( أُشاهِدُ صدیقی و هو جالسُ بينَ الشَّجرَتَينِ. 

 ب(ُیصلِّیَ المُومُِن متواضُعاً.

 

1 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح اباديثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نك.أُكتُب ما طُلِبَ مِ

 عبادِه.هم لِأنفَعُ أَحبُّ عبادِ اهلل الی اهللِ عطَّلۀُ واقفۀٌ فی موقفِ تصليحِ السّياراتِ.سيّارَتُنا المُ   

 ترجمه..........           اسم المفعول.........          ترجمه..........              اسم الفاعل.........        

  ترجمه............   اسم تفضيل..........        ترجمه.........                اسم مكان.........        

2 

12 

 تَرجِم العباراتِ ثمَّ عيُّن المفعولَ المطلقَ و نوعَه .

 الف( إسـتَشِر أصدِقائكَ العَقالءَ إستشاراً فی أُمورِک.

 ب(  أُذكروا اهللَ ِذكراً كثيراً.
5/1  

13 

 ترجِم العِبارَتينِ  ثمَّ ميُّز اسلوب حصر مِن اسلوب االستثناء. 

 الف( اَلزُّمالئی َحضَروا فی صالۀِاإلمتحانِ إلّا صدیقی.

 ب( ال تَقُل الّا الحقَّ.

1 

15 
  ها بخطٍ.تی تحتِللكلماتِ الَّ  اإلعرابیَّ المحلَّ أُكتُب

 قلبِ المتكبِّرِ الجبّاِر.الحكمۀُ  تعمُرُ فی قلبِ المتواضِع و ال تعمُرُ فی 

1 

14 

 عيِّن الصَّحيحَ فی التحليلِ الصَّرفیِّ.

 الطُّالبُ الُمجتَهِدونَ یَدرسونَ فی المدرسَۀِ.

 معرِّف بِأل  -جمعٌ -اسمُ مفعولٍ -الف( المُجتهِدوَن              الف

  –جمع  -معرِّف ِبأل -اسم ُفاعلٍ -ب                                      

 جمعٌ مذكرٌ  -معلومٌ -فعلُ مضارعٍ -ب( یَدرسُون                    الف

  جمعٌ مذكرٌ -مجهولٌ -فعلُ مضارعٍ  -ب                                      

 

 

5/0  

16 

 عيِّن الكلمۀَ المناسبۀَ:

 لو ال الشُّرطی ُّ الِشتدَّ........ أمامُ المُلعبِ الرّیاضیِّ.الف( 

 (  الزَّیت3ُ           ( الزَّلَلُ    2أالزدحامُ          (1

 رفَعَت الفائزَۀُ االولی فی المباراۀِ ...... ایران. (ت

  (عَلَمَ 3            ( عَباءَه    2          (عُشبَ   1

 خشَبِ شجرَۀِ الجوزِ.صَنَعتُ ..... جميالً مِن  (ح

  ( حدیداً    3(  وعاءً                 2    زُجاجاً          (1      

 إشتَرَیتُ كتاباً     و.........هُ.     (ذ

 (طَبَعت3ُ           (تَصَفَّحتُ  2      (  صنَعتُ    1

1 

17 

 إقرأ النَّصَّ التالی ثمَّ أجِب عن األسئلۀِ:

إلّ فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ، ِلعدَمِ وجودِ مدرسۀٍ ثانویَّۀٍفی محافظۀِ أسوان الّتی وُلِدَ و نشأَ فيها، و ما إستطاعت ما َدرَسَ العّقادُ 

 أُسرَتِهِ أن تُرسِلَُه الی القاهرۀِ لِتكميلِ دراستهِ.

 لماذا ما دََرسَ العقادُ إلّا فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ؟ لف(ا

 أینَ وُلِدَ العقّادُ؟ب(

 لماذا ما ذهبَ العقادُ الی القاهرۀِ؟ج( 

  «................أَن تُرسِلَ» د( ما معنی الكلمۀ  

1 
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سواالت 

 علوم و فنون 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه شایق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(   2الف(تاریخ ادبيات)

 كند؟توضيح زیر كدام شخصيت را معرفی می

اي شعر هترین رهروان شعر نيمایی است. بيان روایی و داستانی، حماسی بودن زبان، كهن گرایی و ... از ویژگییكی از موفق»

 «كند.اوست. شعر او اجتماعی است و حوادث زندگی مردم را در خود منعكس می

25/0  

2 

 دربارۀ شعر عصر بيداري كدام گزینه صحيح نيست؟

 محاوره و بيان مفاهيم جدید به زبان سادهالف( استفاده از زبان 

 ب( شكل گرفتن نهضت ساده نویسی همراه با نهضت آزادي خواهی

 ج( عدم انتقاد شاعران از مظاهر استبداد و استعمار

 د( بيان هنرمندانۀ واقعيات براي بهبود زندگی

25/0  

3 

 نام هر اثر را به پدیدآورندۀ آن وصل كنيد.)یك مورد اضافه است( 

 الف( شمس و طغرا

 ب( روزگار سپري شده مردم سالخورده

 ج( آتش خاموش

 د( تلخ و شيرین

 ( سيمين دانشور1

 ( محمدباقر ميرزا خسروي2

 ( محمود دولت آبادي3

 

55/0  

5 

 گزینۀ صحيح را انتخاب كنيد.

 منتشر شد. شد به وسيلۀ ميرزا یوسف اعتصامیاي ادبی محسوب میالف( مجلۀ )بهار ، نوبهار( كه نشریه

 قطعات( اوست. –ب( اوج سخن پروین در )مناظره 

 محمدعلی شاه( آغاز شد.  –ج( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسيس چاپ خانه در زمان )فتحعلی شاه 

 

25/0  

25/0  

25/0  

4 

 نمره( 2ب( سبك شناسی)

 كند؟و بيداري را بيان میهاي )ادبی ، زبانی ، فكري( دورۀ بازگشت هر یك از موارد زیر كدام ویژگی

 الف( نگرش شاعران از كلی نگري و ذهنيت گرایی به جزئی نگري و عينيت گرایی تغيير كرد.

 ها قرار گرفت.ب( شعر در این دوره عموميت یافت و به عنوان زبان برنده نهضت در اختيار روزنامه

 

25/0  

25/0  

25/0 انقالب اسالمی را نام ببرید؟دو موضوع عمدۀ داستان در سبك ادبيات معاصر تا  6  

7 
 هاي شعر انقالب اسالمی فرهنگ .......................... است.ترین درون مایهیكی از اصلی

 د( مفاهيم انتزاعی  ج( ایثار و شهادت  ب( دفاع مقدس  الف( عاشورایی
25/0  

9 

 عبارات زیر را با پاسخ مناسب كامل كنيد.

 شعر عصر بيداري مترادف با مفهوم ....................... است.الف( مفهوم آزادي در 

 پردازد.ب( بسياري از نثرهاي دوره بيداري به ویژه نثر ................. به موضوع تنفّر از خرافات می

 ك كرده است. ج( گرایش به خيال بندي ،شعر برخی از شاعران انقالب اسالمی را گاه به شعر بيدل و ................ نزدی

 

25/0  

25/0  

25/0  

8 

 نمره( 6ج( موسيقی و شعر)

 دهد؟را نشان می« ماه فرو ماند از جمال محّمد)ص(»كدام گزینه وزن مصرع

   الف( مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن

 ب( مفاعلن فعالتن // مفاعلن فعلن

    ج( مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع

 د( فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

25/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه شایق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 اند با كدام اختيار شاعري مطابقت دارند؟هاي زیر را به صورتی كه بين دو هالل تقطيع شدهنمونه

    (- U -الف( آهویی ) 

 (- - Uب( درآمد )

5/0  

55/0 را بنویسيد. « فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن»وزن )بحر( حاصل از تكرار  11  

12 

 هاي هجایی بيت زیر را در جدول قرار دهيد. هاي آوایی، وزن شعر و نشانهپایه

 «فرو رود به زمين هر كه در هواي تو نيست  به آسمان نرود هر كه خاک پاي تو نيست»

 هاي آواییپایه
 

 

  شعروزن 

   هاي هجایینشانه

 

25/0  

25/0  

25/0  

1 

13 

 هاي آن را بنویسيد.شعر زیر در چه قالبی سروده شده است یكی از ویژگی

 در طرف چمن   پروانه و شمع و گل شبی آشفتند 

 بسيار سخن   وز جور و جفاي دهر با هم گفتند

 صباناگاه                 شد صبح، نه پروانه به جا بود نه شمع

 من ماندم و من   بر گل بوزید و هر دو با هم رفتند

5/0  

15 
 پس از تقطيع هجاهاي بين زیر دو اختيار زبانی و دو اختيار وزنی به كار رفته را در بيت معلوم كنيد.

 «گه به سپاس آمد گل پيش خار  گل به سالم چمن آمد بهار»
2 

14 

 نمره( 6د( زیبایی شناسی)

 هاي زیر را از نظر بدیع معنوي بررسی كنيد.ها و عبارتدر بيتهاي مشخص شده آرایه

 «اَحسن كَما اَحسَنَ اهلل اليك»الف( موسی)ع( قارون را نصيحت كرد كه 

 ب( در آیه دوباره نمایان شد/ با ابر گيسوانش در باد

 تا به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان  اي، پست مشو مهر بورزتر از ذرّه نهج( كم

 

25/0  

25/0  

25/0  

16 

 «بيا كه صاف شود این هواي بارانی   گویندتویی بهانۀ آن ابرها كه می»در بيت

 كند؟الف( شاعر علت بارش ابرها را چه چيز بيان می

 ب( نام آرایۀ بيت را بنویسيد.

 

5/0  

5/0  

17 

 «آموختپروانه ز من شمع ز من گل ز من   افروختن و سوختن و جامه دریدن»با توجه به بيت

 ها پاسخ دهيد:به سوال

   ( را نشان دهيد.2( و نشر)1الف( لف)

 ب( نوع لف و نشر را بنویسيد؟

5/0  

25/0  

55/0  

19 
را بنویسيد و آن « اي    من در ميان جمع  و دلم جاي دگر استهرگز وجود حاضر غایب شنيده»نام آرایۀ مشخص شده بيت 

 را توضيح دهيد؟
55/0  

18 

 بيت را به عدد مربوط به آن وصل كنيد)یك مورد اضافی است(.هاي هر آرایه

 نگاهی هم از نو به سنت كنيم  الف( اگر سنت اوست نوآوري 

 ام ناقه سر گل نشيندكه از گریه  ب( به دنبال محمل چنان زار گریم

 نقش زخمی است كه از تيشۀ فرهاد شكفت ج( بر لب كوه جنون خندۀ شرین بهار

 ( حس آميزي1

 تناقض( 2

 ( ایهام3

  ( اغراق5

 

25/0  

25/0  

25/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه شایق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 شود؟ دليل خود را بنویسيد؟در كدام بيت اسلوب معادله دیده می

 استجاي چشم ابرو نگيرد گرچه او باالتر  الف( دود اگر باال نشيند كسر شأن شعله نيست

 چه كنم كه هست اینها گل باغ آشنایی ب( ز دود دیده خون فشانم زغمت شب جدایی

55/0  

21 
 «اكسير عشق بر مسم افتاد ورز شدم ي كه زرد كرد   گوینده روي سرخ تو سعد»در بيت 

 دارد؟« تناسب»ها ب( این واژه با كدام كلمه  وجود دارد؟« ایهام تناسب»الف( در كدام واژه 

 

5/0  

22 

 «نشان عاشق آن باشد كه خشكش بينی از دریا گواه رهرو آن باشد كه سردش یابی از دوزخ»در بيت

         الف( نام آرایۀ بيت را بنویسيد؟

 ب( این بيت به چه وقایعی اشاره دارد؟ )ذكر یك مورد كافی است( 

25/0  

5/0  

23 

 نمره( 5د( نقد و تحليل نثر و نظم)

 قلمرو ادبی بررسی كنيد.هاي زیر را در بيت

 ها ز دست زمانه كردمشكوه  گریه را به مستی بهانه كردم

 سيل خون به دامان روانه كردم  آستين چو از چشم بر گرفتم

1 

25 
كه از فرخی یزدي است « دست خود ز جان شستم از براي آزادي  آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي»بيت 

 را از نظر فكري بررسی كنيد؟
1 

24 

 هاي ادبی( بررسی كنيد.شناسی)آرایهعبارت زیر را از نظر زیبایی

دار گذاشتم ولی شستش خبرزبانی نگاه، حقش را كف دستش میافتاد با همان زبان بیاگر احياناً چشمم توي چشمش می»

 «شده بود.

1 

26 

 هاي سبكی شعر زیر را كه از دورۀ معاصر است بنویسيد؟ویژگی

 ایمولی دل به پایيز نسپرده  ایمزرد و پژمردهسراپا اگر 

 ایمپر از خاطرات ترک خورده  چو گلدان خالی لب پنجره 

 ایم اگر خون دل بود، ما خورده  ایم اگر داغ دل بود، ما دیده

 ایماگر خنجر دوستان گرده  اگر دشتۀ دشمنان، گردئيم 

 ایمنشمردههایی كه همين زخم  گواهی بخواهيد اینك گواه 

 ایماز این دست عمري به سر برده دلی سربلند و سري سر به زیر

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بتول زاهدی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(5زیبایی شناسی ) 

 دربيت هاي زیرهریك ازقسمت هاي مشخص شده كدام آرایه ي معنوي را به وجود آورده است؟

 الف( درنيابد حال پخته هيچ خام                        پس سخن كوتاه باید والسالم  

 ب( مكن گریه برگور مقتول دوست                     قل الحمدهلل كه مقبول اوست 

 ج( عشرتی دارم به یاد روي گل درآن قفس           عشق افكنده است با یوسف به یك زندان مرا 

55/0  

2 

 درهریك ازبيت هاي گروه الف كدام آرایه ادبی گروه ب به كاررفته است؟ قسمت ب یك مورداضافه است.

 ب                                           الف                                                                                    

 اغراق -1                                                                                                                               

 تناقض-2       الف( بی مهررخت روز مرا نورنمانده است /وزعمرمراجز شب دیجورنمانده است      

 حس آميزي -3                            ب( سپهبد پرستنده راگفت نرم  / سخن هاي شيرین به آواي نرم    

 ایهام-5                 ج( بگذارتا بگریم چون ابردربهاران      /    كزسنگ ناله خيزد روز وداع یاران

55/0  

3 

 دركدام یك ازابيات زیرآرایه ي متناقض نما دیده می شود؟ دليل تشخيص خودرا بنویسيد .

 الف( شكرایزد كه به اقبال كله گوشه ي گل         نخوت باد دي و شوكت خارآخرشد 

 ب( عجب مدار كه درعين درد خاموشم            كه درد یارپري چهره عين درمان است 

55./  

5 
 را مشخص كنيد. نوع لف ونشررا مشخص كنيد . 1و نشر  2در بيت زیرلف 

 منعم مكن ازدیدن قد و رخ وچشمش          من انس به سرو و گل وبادام  
55./  

4 

 روي خوبت آیتی ازلطف برماكشف كرد /زان زمانجزلطف وخوبی نيست درتفسيرما"دربيت 

 الف(دركدام واژه آرایه ي ایهام تناسب به كاررفته است؟ 

 ب(واژه ي مورد نظربا كدام كلمه تناسب دارد؟ 

5/0  

6 
 سعدي در عبارت زیر بااستفاده ازكدام آرایه ادبی ارتباط بين كفروفقر رانشان داده است؟ 

 "درویش بی معرفت نيارامد تافقرش به كفرانجامد كاد الفقران یكون كفراً   " 
25/0  

7 

 باتوجه به بيت تویی بهانه ي آن ابرها كه می گریند  بيا كه صاف شود این هواي بارانی

 الف( شاعر چه دليلی براي بارش ابرها بيان كرده است؟ 

 ب( این هنرشاعرانه سبب پيدایش كدام آرایه ي معنوي دربيت شده است؟ 

5/0  

9 
 بيت زیركدام آرایه ي ادبی را نشان می دهد؟ دانسته تاریخی خود رادرمورد آن بنویسيد؟  

 مجنون كه به دیوانه گري شهره ي شهراست      دردشت جنون همسفرعاقل مابود "    
5/0  

8 
 دربيت زیر آرایه متناقض نما رابيابيد وپارادوكس موجود را توضيح دهيد. 

 زكوي یار می آید نسيم باد نوروزي          ازین باد ارمدد خواهی چراغ دل برافروزي  
5/0  

11 

 .                                                           ديسیخودرابنو ليدارد؟دل "اسلوب معادله "ریز يها تيازب كیكدام 

 گردد یگردد         خواب وقت سحرگاه گران م یحرص جوان م رچوشديپ یآدم الف(      

 پرد ازشوق چشم كوكب ها یهنوزم               يكرشمه كه دركارآسمان كرد كیبه  ب(       

55/0  

11 
 نمره(2تاریخ ادبيات) 

 مورد(2) ست؟ياخوان ثالث چ يشعر مهد يها یژگیو
5/0  

12 

 .  ديرامشخص كن ریز يازعبارت ها كیهر یانادرستیو یدرست

 بند بودند. يكمترپا یادب يوسنت ها یعیوبد یانيب يها هیگفتند به آرا یشعرم يبه زبان مردم عاد شتريكه ب ی(شاعرانالف

 شود. یم یمصنوع وفن يداري( نثر دردوره بب

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بتول زاهدي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

13 

 كند؟ یم یرا معرف تي، كدام شخص ریز حيتوض

تن كه دربرانگيخ بود. یهنيم يها و ترانه ها فيتصن يبود. عرصه هنر و تيدانان بزرگ عهد مشروط یقيوازموس یشاعروطن 

 مردم و آزادي خواهی نقش بسيار موثري داشت.

    یالممالك فراهان بید( اد                 ینیج( عارف قزو               رزايم رجیب( ا          بهار    ی( محمدتقالف

25/0  

15 

  .است یمورد اضاف كی "ب ".) درستون ديوصل كن "ب "آثار درستون الف را به ستون  دآورندگانینام پد

 الف  

 الف(بزرگ علوي  

 ب( سلمان هراتی 

 ج(سيد مهدي شجاعی 

 

 ب

 (ازآسمان سبز1

 (گوشواره عرش2

 (چشم هایش3

 (جاي پاي خون5

55/0  

14 

 نمره(2)  یج( سبك شناس

 .ديرا باكلمات مناسب پركن یخال يجا

 نیرازمهم ت یشینما اتيبه ادب یكی، نگاه نو و .......................،..................، نزد هيقاف گاهیجا ردرآوردنييمثل تغ ییها یگیژو

 ت .اس ماين افسانه يشعر نیا يها یژگیو

5/0  

16 

 دیشعرعالوه برآنچه درگذشته بود باتوجه به ارتباط بااروپا وظهور علوم وفنون جد یواژگان رهیكدام دوره دا يدرسبك شعر

 روسی ، فرانسوي وتركی وارد شعر شد.،یسيازجمله واژه ها و اصطالحات انگل ینو وفرنگ يازواژه ها ياريوبس افتیگسترش 

 د( دوره معاصر               یج( دوره انقالب اسالم                یب( دوره بازگشت ادب        يداري( دوره بالف

25/0  

17 

 دهد به جز گزینه ....... ینشان م رای معاصر تاانقالب اسالم اتينثرادب "یسطح زبان"ها  نهیگز يهمه 

 . است انهيشترعاميدرزمان جنگ ب هیژ( زبان داستان ها به والف

 دوره آشكاراست. نیدرشعرا یانتزاع ميآوردن به مفاه ي( روب

 .افتیادامه  زيدوره ن نیشروع شده بود درا شيپ يكه دردوره ها یسیساده نو(  ج 

 مقاومت وارد زبان مبارزه و و شهادت ثارویازواژه ها مربوط به به فرهنگ ا ياريبس یليووقوع جنگ تحم یاسالم باانقالب (د

 .داستان شد

25/0  

19 

 كوتاه پاسخ: يسوال ها

 ست؟يچ يداريدرشعر دوره ب یزبان يها بيكاربرد جمله ها وترك ی( علت كم توجهالف

 كدام قالب پركاربرد است؟ ديوسپ یسنت يشعر دوره معاصر عالوه برقالب ها ی( درسطح ادبب

 .ديسیرابنو ینثر دوره انقالب اسالم " يفكر " ني(دومورد از مضامج

1 

18 

 نمره(6د (موسيقی شعر) 

 "ام كه مپرس  دهیبرگز يگشته ام درجهان وآخركار     دلبر " تيباتوجه به ب

 .ديرامشخص كن ییهجا ي، وزن شعرو نشانه ها ییآوا يها هیپا

25/2  

21 
 .ديسیرا بنو ریوزن حاصل ازتكراراركان ز

 فاعالتن ، فاعالتن ، فاعالتن ، فاعلن 
55/0  

21 

 است؟ زیر ییهجا يوزن معادل نشانه ها نهیكدام گز

- -   Ս  - Ս    -  -  - - Ս  - Ս - - 

 لني/ مفعول مفاعلنيب(  مفعول ، مفاع        (مستفعلن، فعولن/ مستفعلن ، فعولن    الف

 ( مفتعلن ، مفاعلن/ مفتعلن ،مفاعلند                   فاعلن، مفتعلن/ فاعلن،  مفتعلنج(  

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بتول زاهدي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

22 
 استفاده شده است ؟ يشاعر یارزبانياخت ر،كدامیز ينمونه ها عيدر تقط

 (Ս - - Ս)ب( دل آرام                      ( -Ս  - - -   Ս )  یدرخت دوست(  الف
5/0  

23 

 كنيد.معلوم  تيبه كاررفته رادرب یاروزنينمونه اخت كیو یزبان ارينمونه اخت كی ریز تيب ییهجا عيپس ازتقط

 "دربند  يچند                         محكم شده دست وپا ییدردام فتاده آهو  "

 

1 

25 

 .ديسینوع شعر رابنو نیا یژگیسروده شده است؟ دوو یدرچه قالب ریشعرز

/ عشق ي شهيكه درب ستين یكس چي/ كه درآن هبیخاک غر نیخواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب/ دورخواهم شد ازا یقیقا

 .داركنديقهرمانان راب

55/0  

24 
 4/1. ديرابا كلمات مناسب پركن یخال يجا

 همواره ...........است . ليقب نیازا ییو واژه ها ايو ب اهيمانند گ ی/ دركلمات ي( مصوت بلند / الف
25/0  

26 
 نمره(5و( نقد وتحليل نظم ونثر ) 

 .ديكن سهیمقا ي( ازنظرفكریراباشعر معاصر) تاانقالب اسالم يداريشعردوره ب
5/0  

27 

كارباال  يآن رو نديب یكارواداشت. حاال كه م نیچه دردسر بدهم ؟  آن قدر گفت و گفت وگفت تامارابه ا يبار "باتوجه به متن 

دارم انژ كیتپد تابه  یدلش م نديب یفراش قرمزپوش م كیرفته. تا  ادشیراگم كرده تمام آن حرف ها شیست،دست وپا

 "بد ني: امان ازهمنشدیگو یم یپرد. ه یافتد رنگش م یچشمش م

 .ديسینثردهخدا رابنو یزبان يها یژگیالف(  دومورد ازو

 .ديسیومفهوم آن هارابنو ديابيراب "ضرب المثل" كیو هیكنا كیب(  

1 

29 

 .ديوبه پرسش ها پاسخ ده ديرابخوان "ملك الشعرا "رازیز دهيقص

 همه رفتند ارانیازملك ادب حكم گزاران همه رفتند       شوبارسفر بند كه    

 است برسرو      كزباغ جهان الله عذاران همه رفتند یليداغ است دل الله و ن 

 همه خفتند         اندوه كه اندوه گساران همه رفتند انیافسوس كه افسانه سرا 

 تو چون ابربهاران همه رفتند شيبار بهار ازمژه درفرقت احباب        كزپ خون

 . دينمونه ذكركن كیو اغراق (  صي) تشخ يها هیازآرا كیهر ي( براالف

 .  ديسیسروده رابنو نیا يفكر یژگیب(دو و

 سروده دوواژه  نیتوجه شاعران به واژگان كهن است درا يداريشعردوره ب يها یژگی( ازوج

 توجه شده است؟  یژگیو نیكه به ا ديابيب

5/1  

28 

 )ازهریك دومورد( .ديسیررابنویشعرزو فكري   یادب يها یژگیو

 نداشت                    شب مانده بود وجرئت فرداشدن نداشت اشدنیدر یازتو آب معن شيپ    

 نداشت اشدنیزهره در غیامادر           رود درآن برزخ كبود                   اربوديبس     

 شدن نداشت بایعلف اجازه ز یبهار                     حت یسوخته آن خاک ب ریدرآن كو    

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسدپور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

.25 ؟ستيچ يداريب يدوره  اتيادب یژگیو نیبارزتر 1  

.5 ديسیمعاصر را بتو اتيادب يفكر یژگیومورد از ود 2  

.25 ؟ندارد یدوره مشروطه چه بود كه امروزه كاربرد چندان یكيتكن ياز ضعفهای كی 3  

.25 .و....گلخن....توجه داشتند دنيكهن مثل بادافره....خل يكدام دوره شاعران به كاربرد واژه ها ير سبك شعرد 5  

.25 .قالب ...... پركاربرد است ديو سپ یسنت يشعر دوره معاصر عالوه بر قالبها یدر سطح ادب 4  

6 

 .ديركدام از موارد الف را به گروه ب ارتباط دهه

 دوره دوم                                                          یادب يانهایجر كمال

 دوره چهارم                                                           یشعر نو تغزل رواج

                                     دوره سوم       

5.  

7 
 نمره(2)اتيادب خیرتا

 یسلمان هرات                  يگرمارود يموسو                   پورنيام صريق      ست؟يقبل از انقالب ك یشعر مذهب شتازيپ 
25.  

.25 .كرده است زیرا متما نیشعر پرو یژگیچه و 9  

8 

 .ديدرست و نادرست بودن عبارتها را مشخص كن

 برشمرد. توانيشعر انقالب وطن و قانون را م يها هی( از درون ما الف

 .در شاخه جوانان پررنگ است ییمايآغاز انقالب اقبال به شعر ن يها ( در سال ب

 .نشر و نگارش شد يباعث رونق فضا یو انقالب يو اجتما یساس ينسل انقالب به آثار و نوشته ها دیشد شی(  گراپ

55.  

11 

 است؟ تيمعرف كدام شخص ریز حيتوض

كاربرد  سندهیون نیا یسبك یژگیبود.از و نینو وهيبه ش یفارس یسینبود آغازگر داستان نو یكیبود  یكیبا مجموعه داستان  

 در نثر است. انهيكلمات عام

25.  

11 
 .ديسیرا بنو ریآثار ز دآورندگانینام پد

 یموذن یعل                                   دانشور      نيميس
5.  

12 

 نمره 6 یشناس ییبایز

 دهد؟ یرا نشان م یادب هیمقابل چه آرا تيب

 "رفت.... ابيافراس انهیبه تاز انیگر           نشست  یبر لب چاه م ژهيون منچمه كه  نیا " 

075 

13 

 .ديرامشخص كن"لف و نشر ، تضاد و تناقض " يها هیآرایرز اتيدراب

 ستيمعما در جهان آگاه ن نیدانا ز جيه                   نقش اريسقف ساده بس نیا ستي( چالف

 همه عالم يغم آمد به شاد بي( مرا نصب

 تو دونمونه است شهد و سم نيوز مهرو ك               (از عفو و خشم تو دونمونه است روز و شبپ

0755 

15 
 .ديده حيو توض ديرا مشخص كن "تناسب هامیا " ریز تير بد

 ما ريدر تفس ستين یزان زمان جز لطف و خوب                       از لطف بر ما كشف كرد یتیخوبت آ يرو
075 

14 

 :"رود رو به تمام. یروز / م یآرام/ قصه رنگ رديگ ی/ دشت مدیآ یم یرگيت "در شعر

 شود؟ یم دهید بيدر كدام ترك يزيحس آم  هی( آراالف

 شده است؟ ختهيكدام حس ها بهم آمب(   

075 

16 

 .   ديده حياسلوب معادله به كار رفته است؟ توض تيدر كدام ب

 كنديم دايرنگ پ نیدر خزان هر برگ چند                               شياز جوانان است پ رانيالف(آرزو در طبع پ 

 پردازشوق چشم كوكب یهنوز م                                              (به زک كرشمه كه دركارآسمان ب 

075 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسدپور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

17 
 :"را یجوان امیا ندیجو یكه اندر خاک م  دهیجهان د رانيپشت از آن گشتند پ دهيخم "تيجه به بوبا ت
 كرده است؟  انيران بيت پشپ یدگيخم يبرا یلي( شاعر چه دلالف
 شده است؟     يمعنو هیكدام آرا شیدايسبب پ يهنر شاعر نی( اب

075 

19 
 "با آن كه جيب و جام من از مال و می تهی است  / مارا فراغتی است كه جمشيد جم نداشت    "دربيت

 نوع لف و نشر را بنویسيد . –لف و نشر ها را مشخص كنيد .     ب  –الف 
1 

18 
 آرایه حسن تعليل و اغراق را در ابيات زیر مشخص كنيد .

 الف ( سپهر مردم دون را كند خریداري            بخيل سوي متا عی رود كه ارزان است 
 ب ( برهنه چو تيغ تو بيند عقاب                        نيارد به نخجير كردن شتاب 

075 

21 
 ایهام را دربيت زیر مشخص كنيد و معانی آن را بنویسيد .

 خانه زندان است و تنهایی ضالل       هركه چون سعدي گلستانيش نيست 
0755 

21 
 نمره(6شعر )  یقيموس
 .ديكن دايپ ریز يرا در مثالها یزبان يشاعر ارياخت
 (_-_ -__u)  دی(       ب( برآ_- U_ -)  یی( جادوالف

075 

22 
 .ديسیرا بنو ریوزن حاصل از اركان ز

 فعل( فعولن فعولن فعولن الف
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (ب 

1 

23 
 .ديسیو بنو ديكن دايپ یو وزن یزبان ارياخت ریز تيب ییهجا عيپس از تقط

 دل ناشاد مرا شاد نكرد یبه وداع                          نكرد  ادیباد آنكه زما وقت سفر  ادی
2 

25 
 :"در به كاراو سختپدرمانده بخت                برداشته دل زكاراو"  تيبه ب باتوجه

 ديسیآن را بنو ییهجا يوزن واژه و نشانه ها ییآوا يها هیپا
2 

24 
 .ديسیآن را بنو یژگیسروده شده است ؟ دو و یدر چه قالب ریشعر ز

 درخشد شب تاب یتراود مهتاب/م یم
 شكند  یخفته چند خواب در چشم ترم م نی.....غم اكيدم شكند خواب به چشم كس و ل كی ستين

075 

26 

 نمره( 5نظم نثر) لينقد و تحل
 .ديبه سواالت پاسخ ده ریبا توجه به شعر ز-1
 شدن نداشت/ شب مانده بود و جرات فردا شدن نداشت ایدر یاز تو آب معن شيپ

 شدن نداشت ایزهره در غیبود رود در آن برزخ كبود/ اما در اريبس
 ديسیدر شعر بنو یو زبان يفكر یژگیو كی(الف
 .ديكن یدر شعر بررس یادب یژگی(دو وب
 .ديكن یبررس يرا از نظر سطح فكر ری(شعر ز2
 سان كوله بار زاد ره بر دوش به

 در مشت زرانيچوب دست خ فشرده
 و گه خاموش....... يپرگو یگه
 از دهخدا : ری( با توجه به متن ز3

 شیكار باالست دست و پا يآن رو نديبيكار واداشت.حاال كه م نیگفت و گفت تا مارا به اچه دردسر دهم؟ آن قدر گفت و  يبار
 رفته. ادشیرا گم كرده تمام حرفها 

 .ديداكنيپ ریرا در متن ز يداريدوره ب  یزبان یژگی(والف
 .ديكن دايضرب المثل در متن پ كیو  هیكنا كی(ب

4 

 

 



 

333 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

1 

 نمره(1,74) ادبيات تاریخ

 اولين كسی كه در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت كه بود؟ 

 ب( محمدباقرميرزا خسروي       ج( ميرزاحبيب اصفهانی       د( ناظم االسالم كرمانی     الف( ميرزا آقا تبریزي     

25/0 

2 
 مشروطه رواج كمتري داشت؟كدام نوع رمان در عصر 

 د( باستانی                  ج( سياسی                           ب( اجتماعی                             الف( تاریخی   
25/0 

3 

 گروه ب می باشد . هاي شخصيت از یك كدام به مربوط هریك از كتاب هاي گروه الف

 )درگروه ب یك مورد اضافی است.(

 ب الف 

 تلخ و شيرین

 آتش خاموش

 مدیر مدرسه

 مدار صفر درجه

 احمد محمود

 محمد افغانی

 سيمين دانشور

 جمال زاده

 جالل آاحمد

 

1 

 25/0 آشنایی با تحقيقات و تتبعات اروپایيان چه تأثيري در ادبيات ایران داشت؟ 5

4 
 نمره 2,24سبك شناسی 

 بارزترین شاخصه هاي زبان شعرعصربيداري چيست؟
25/0 

6 

 است؟ )مشروطه( بيداري دورۀ نثر گانۀ سه قلمروهاي از یك كدام به مربوط زیر، هاي ویژگی از یك هر
 فنی و مصنوع نثر قيدوبندهاي از رهایی( الف
 ناآشنا عربی هاي تركيب از كمتر استفادۀ( ب
 داستان هاي صحنه در شخص سوم راوي كاربرد( پ

55/0 

7 
 .كنيد مشخص رابا نوشتن )ص ( یا )غ( زیر هاي عبارت از یك هر نادرستی و درستی

 در ادبيات معاصر قبل از انقالب آرایه هاي بيانی و بدیعی به صورت طبيعی درشعر وجود دارد. -الف
 لغات و تركيبات امروزي و جدید در شعر از ویژگی هاي سطح فكري ادبيات معاصر تا قبل از انقالب اسالمی است. -ب

5/0 

 5/0 هاي سطح فكري ادبيات معاصر تا قبل از انقالب اسالمی دو مورد بنویسيد . از ویژگی 9

8 

 شعر زیر درچه قالبی سروده شده است ؟
 با شه ایران ز آزادي سخن گفتن خطاست                                 كار ایران با خداست

 كار ایران باخداست       مذهب شاهنشه ایران ز مذهب ها جداست                          
 مملكت كشتی،حوادث بحر و استبداد خس                                  نا خدا عدل است وبس

 نشين با ناخداست                                  كار ایران با خداست .......كار پاس كشتی وكشتی

25/0 

11 
 (نمره 6)  شعر موسيقی

 چه صورت هميشه كوتاه است؟در « ي » مصوت بلند 
5/0 

 5/0 آید؟ می بلند عالمت با كشيده هجاي مصراع كجاي در 11

12 
 نویسيد؟ب را آن نوع مطابقت دارد؟ شاعري اختيارات كدام با است، شده پرانتزتقطيع كه در صورتی به زیر، هاي نمونه تقطيع

 (–U – – – U) درخت دوستی( الف  
5/0 

13 
 . كنيد هجایی تقطيع همزه، حذف بدون بار یك و همزه حذف با بار یك را«  یاد آوري  » واژه  

 :همزه حذف بدون                                                       : همزه حذف با
5/0 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی : نام و نام

 زهرا تاجی رودي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 5/0 برابر است ؟  "ما "در كجاي مصراع با كلمه  "است  "و  "تو  "كلمات  15

14 
بيت زیر را تقطيع هجایی كنيد  و مرزپایه هاي آوایی بيت را مشخص كنيد و سپس وزن آن را بنویسيد.ومشخص كنيد كه وزن 

 بيت همسان است یا ناهمسان.
 كشتی شكستگانيم، اي باد شرطه برخيز           باشد كه باز بينيم دیدار آشنا را 

5/1 

 25/0 جاي فعالتن می توان فاعالتن آورد؟ در كجاي مصراع به 16

17 
 .بنویسيد را رفته كار به وزنی  شاعري اختيارات زیر، بيت هجایی تقطيع از پس

 چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست                           سخن شناس نه اي جان من خطا اینجاست
1 

19 
 دارد؟ چرا؟ ترجيح وزن كدام زیر، بيت براي

 تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بين                   كس واقف ما نيست كه از دیده چه ها رفت 
 فعولن مفاعيل مفاعيل مفعول( مستف                   ب مستفعل مستفعل مستفعل(  الف

5/0 

 25/0 وزن حاصل از تكرار اركان مفاعيلن چيست ؟ 18

21 

 (نمره 6)  شناسی زیبایی
 بيت : به توجه با
  « نفروشم جوي به را جهان ملك چرا من/ بفروخت گندم دو به رضوان روضۀ پدرم» 

 :دهيد پاسخ ها پرسش به
 است؟ رفته كار به نظير مراعات هایی، واژه چه بين بيت، این در( الف
 .دهيد توضيح آن دربارۀ و كنيد مشخص را بيت این در رفته كار به تلميح( ب

 

 

 

 

5/0 

5/0 

21 
 كنيد: مشخص زیر شعر در آرایه را این به كار رفته است ؟ زیر، شعر در« معنوي  آرایۀ» كدام 

 باد پاک تربت آن بر رحمت زاد            كه پاک فردوسی گفت خوش چه
 «است خوش شيرین جان و دارد جان كه  است دانه كش كه موري ميازار» 

25/0 

22 
 است مشخص كنيد.« پارادوكس  » آرایۀ  دهندۀ نشان كه هایی قسمت زیر، بيت در

 زكوي یار می آید نسيم باد نوروزي                از این باد  ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي
5/0 

23 
 .كنيد بررسی را آن نوع و بيابيد زیر هاي نمونه در لف ونشر را

 گهر می ریزد آن زر می زند روي وچشمی دارم اندر مهر او                             كاین
25/1 

25 
 بنویسيد. و بيابيد را تضاد هاي آرایۀ زیر، هاي متن در

 همه غيبی تو بدانی , همه عيبی توبپوشی                   همه بيشی تو بكاهی , همه كمی تو فزایی
5/0 

24 

 وتوضيح دهيد.هاي اغراق ، ایهام و اسلوب معادله  را بيابيد هاي زیر آرایهدر بيت
 بی كمالی هاي انسان ازسخن پيداشود                پستۀ بی مغز چون لب واكند ، رسواشود -ا لف

 از نازكی آزار رساند بدنش را    گربرگ گل سرخ كنی پيرهنش را -ب
 خانه زندان است و تنهایی ضالل                             هر كه چون سعدي گلستانيش نيست -ج

5/1 

26 
 :در بيت 

 «هيچ كس بویی ز می در شيشه و ساغر ندید.  نشئه دیدار ساقی رونق مستی شكست»   
 آميزي را پدید آوردند.ي حسها آرایهكدام واژه  

5/0 

27 
 در بيت زیر آرایۀ ایهام تناسب را پيدا كنيد وتوضيح دهيد.

 گر هزار است بلبل این باغ                همه را نغمه وترانه یكی است 
5/0 

29 

 (نمره 5)  نثر و نظم تحليل و نقد
 ویژگی هاي زبانی شعر زیر را بيابيد.

 پيش از تو آب معنی دریا شدن نداشت       شب مانده بودوجرئت فردا شدن نداشت
 بسيار بود رود در آن برزخ كبود                  اما دریغ زَهره دریا شدن نداشت  

5/0 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

28 

 ها پرسش به خواندن متن، از پس. است بيداري سبك معروف نویسندگان از دهخدا علّامه« كتاب چرند وپرند » از زیر متن

 :دهيد پاسخ

 « كه است این معنيش بكند جلوگيري كس هر را مشروعه اجتماعات و ها انجمن بگویم كه دارم كار چه من

 عدۀ نكردن تكميل علت بنویسم بردارم كه دارد الزم داغ گوشم پشت مگر. شود تعطيل باید شورا مجلس

 «قوت بگيرد. غرضها بی پارتی و بشود مجلس داخل غرض بی آدم تا چهار نكرده خداي مبادا كه است این مجلس وكالي

 است؟ چگونه نوشته، این بيان شيوۀ( الف

 چيست؟ نوشته این مایۀ درون ترین اساسی( ب

 

 

 
 

 

5/0 

5/0 

31 
 علت ادبی و غير واقعی بيت زیر را توضيح دهيد؟

 سرخ است لبت اینك، منكر نتوان بودن                            خون دل مشتاق خورده ست لب لعلت
1 

31 

 پس از تعيين پایه هاي آوایی و وزن هر بيت نام بحر آن را بنویسيد .

 اگر بر جاي ِ من غيري گزیند دوست ، حاكم اوست                حرامم باد، اگر من جان به جاي دوست بگزینم  

 "حافظ " 

5/1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 طلبنجال ابراهیمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

1 

 نمره( 2الف( تاریخ ادبيات )

 هاي مناسب پر كنيد.جاهاي خالی را با واژه

 ند. كهاي روستاي زادگاهش یاد میالف: شهریار در منظومۀ ............................. با شيفتگی تمام از اصالت فرهنگی و زیبایی

 آغاز شد.  1311زاده در سال ......................................... از سيدعلی جمالب: نثر داستانی معاصر با مجموعۀ 

5/0  

2 
 آثار زیر نوشتۀ چه كسانی است؟                                

 الف: تاریخ مختصر احزاب سياسی ایران:                                    ب: تاریخ بيداري ایرانيان: 
5/0  

3 

 اضافی است(« ب»شود. )توجه: یك مورد در ردیف مربوط می« ب»به كدام مورد در ردیف « الف»هر یك از موارد ستون 

 ب            الف                                                             

قاالت كرد. م را منتشر« سروش». از پيشگامان نثر جدید فارسی است. او در استانبول روزنامۀ 1

 رسيد. در روزنامه به چاپ می« چَرند و پَرند»طنزآميز و سياسی، اجتماعی او با نام 

آموختۀ زبان و ادبيات فارسی در دورۀ دكتري از دانشگاه تهران است؛ . وي متولد شيراز و دانش2

 نام دارد. « آتش خاموش»نویسی او اولين تجربۀ داستان

بود.  «سعدي»و « مسعود سعد»ت تأثير شاعران گذشته، به ویژه . این شاعر در شعرهایش تح3

 خواهانه در زندان افتاد و در نهایت جانش را در این راه از دست داد.   او به سبب افكار آزادي

و  ها و اهداف مذهبی. از پيشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است؛ پس از انقالب نيز به آرمان5

 اند. توجهاسب؛ اشعار سپيد این شاعر قابلانقالبی وفادار مانده 

   

 الدین قزوینیاشرف  

 گرماروديعلی موسوي

 فرخی یزدي       

 دهخدا          

 سيمين دانشور     

 

1 

  نمره( 2شناسی )ب( سبك                                                                    5

4 

 زیر، مربوط به كدام یك از قلمروهاي سه گانۀ شعر دورۀ بيداري )مشروطه( است؟هاي هر یك از ویژگی

 هایی نظير مستزاد و چهارپاره الف: رغبت شاعران به سرودن شعر در قالب

 گرایی تغيير كرد. نگري و عينيتنگري و ذهنی به جزئیب: دیدگاه شاعران از كلی

 كردند. اي بيان میم عادي، محاورهج: شاعران، شعر را متناسب با زبان و فهم مرد

55/  

 1 وضعيت حماسه و عرفان را در شعر دورۀ انقالب بنویسيد.    6

7 
 نوشتند.     اكثر نویسندگان دورۀ بيداري، داستان را ........................................ می

 ج: خالف ميل مردم                 د: مبهم و پيچيده        الف: ساده و روان               ب: مطابق ذوق عامۀ مردم        
25/  

9 

 نمره( 6ج( موسيقی شعر )

 هاي آوایی، وزن هر یك را بنویسيد.                                              هاي هجایی بيت زیر را به دو صورت برش بزنيد، پس از تعيين پایهنشانه

 اي سـرو بلـند قـامت دوسـت                        وه وه كه شمایلت چه نيكوست                          

1 

8 
 هاي زیر، به صورتی كه بين كمانك تقطيع شده است با كدام اختيارات شاعري مطابقت دارد؟ تقطيع مثال

 (   U ̶   ̶ U(                                           ب: شب و روز ) ̶ UUالف: سوي من )
5/0  

5/0 ( برابر است؟ این اختيار از كدام نوع است؟                    ̶« ) كش»( در كجاي مصراع با كلمۀ U ̶« ) كشت»( و U« )كه»كلمات  11  

11 

 هاي زیر، واژۀ درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. با توجه به جمله

 آهویی( -توان طبق اختيار شاعري، كوتاه تلفظ كرد. )خدایی الف( هجاي دوم واژۀ ................... در شعر را می

 (زبانی –آید. )وزنی ب( طبق اختيار ........................ هجاي پایانی بيت را هميشه بلند به شمار می

5/0  
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12 
 در بيت زیر پس از تقطيع و تعيين وزن، اختيار شاعري )زبانی، وزنی( به كار رفته را مشخص كنيد. 

 كيست كه پيغام من به شهر شروان برد                   یك سخن از من بدان مرد سخندان برد                  
5/1  

13 

 هاي آن را در جدول بنویسيد. هاي آوایی، وزن و نشانهپس از خوانش درست شعر زیر، پایه
 

 گهی دیرینه پابرجاستزندگی آتش
  هاي آوایی پایه  

  وزن        
  هاي هجایی نشانه

اش در هر كران                 گر بيفروزیش رقص شعله
 پيداست

  هاي آواییپایه  
  وزن         
   هاي هجایینشانه

1 

15 

                  نمره( 6شناسی )د( زیبایی
 آرایۀ تضاد و تناقض را در شعرهاي زیر مشخص كنيد. 

 الف: از خالف آمد عادت بطلب كام كه من           كسب جمعيت از آن زلف پریشان كردم 
 كه من مـستی و مـستوري نـدانـم         بگویم تا بدانی دشمن و دوست            ب: 

5/0  

14 
 هاي زیر آرایۀ اسلوب معادله و حُسن تعليل را بيابيد و در مورد آن توضيح دهيد. ها و عبارتدر بيت

 الف: نفحات صبح دانی ز چه روي دوست دارم             كه به روي دوست مانَد كه بـرافكند نـقابی
 شودشـود               مـوي اندر شيـر خـالص زود پيدا میهـویدا میب: عيب پـاكان زود بر مردم 

1 

16 
 شود؟ چرا؟ آميزي دیده میدر كدام یك از ابيات زیر، حس

 الف: كی شعر تر انگيزد خاطر كه حزین باشد              یك نكته از این معنی گفتيم و همين باشد
 پـيـوند روح كـردي، پـيـغام دوسـت دادي            روي به شادي   ب: اي باد بامدادي، خوش می

5/0  

17 
 آرایۀ تلميح و تضمين را در ابيات و عبارات زیر نشان دهيد و دربارۀ آن توضيح دهيد. 

 الف: نه خدا توانش خواند نه بشر توانش گفت/ متحيّرم چه نامَم شَه مُلك الفَتی را
 «.  اَحسِن كَما اَحسَنَ اهللُ اِليكَ»ب: موسی )ع( قارون را نصيحت كرد كه 

1 

19 

 هاي زیر اغراق، ایهام و ایهام تناسب را مشخص كنيد و در مورد آن توضيح دهيد. در هر یك از بيت
 بنوازمالف: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش               تـو به هر ضـرب كه خواهی بزن و 

 خـبـر ز لذّت شــرب مُــدام مـاایم               اي بــیب: مــا در پـياله عكــس رخ یار دیــده
 گردم  پرد، بيدار میخوابی               اگر رنگ از رخ گل میج: اگرچه نقش دیوارم به ظاهر از گران

5/1  

18 

 هاي زیر بيابيد و موارد خواسته شده را در جدول بنویسيد. لف و نشرها را در نمونه
 ب: اي شاهد افالكی، در مستی و در پاكی                     من چشم تو را مانم، تو اشك مرا مانی

 

 نوع 2نشر  1نشر  2لف  1لف 

     
 

1 

21 
  ها مراعات نظير وجود دارد؟  در بيت زیر ميان كدام واژه

 زیر پی پيلش بين شهمات شده نعمان                  از اسب پياده شو، بر نطع زمين رخ نه                            
5/0  
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21 

 نمره( 5ه( نقد و تحليل نظم و نثر )

 سطح دو مورد( شعر زیر را در دو سطح ادبی و فكري بررسی كنيد. )از هر

 شـو بار سفر بـند كه یـاران همه رفتند             گـزاران همه رفـتند           كمــاز مُلكِ ادب حُـ                  

 عِــذاران هــمه رفتندكز باغِ جهان الله            رو             ـداغ است دلِ الله و نيلی است برِ سـ                  

 تنها به قفس ماند، هزاران هــمه رفتند            ران            ـیـك مـرغِ گرفتار در این گلشن ویـ                  

 كز پيش تو چون ابرِ بهاران همه رفـتند             بــار بهار از مـژه در فُرقت اَحـباب            خون                  

 

                                     الف: قلمرو ادبی: 

 

 ب: قلمرو فكري: 

 

2 

22 

 هاي زبانی و فكري آن را بررسی كنيد. )از هر سطح دو مورد(متن زیر را بخوانيد و ویژگی

عد از بهاي روستایی، رفت؛ نگاه كردم به مناظر اطراف جاده و مزارع و خانهبوسی با سرعت نه چندان زیاد پيش میمينی»...     

هاي روستایی آن جا هم شبيه كرد. شكل و شمایل خانهنشدنی در من ایجاد میهفتاد و پنج روز زندانی بودن، حسّ فراموش

اي بایستيم؛ این آرزو هنوز توي دلم بود كه ناگهان شد گوشهكرد. كاش میروستاي خودمان بود و این تشابه مرا دلتنگ می

ي هاي شدید. الستيكش تركيده بود؛ راننده و محافظان مسلّح برابوس افتاد به تكانو مينیصدایی مثل شليك گلوله بلند شد 

ها مجبور شدند همان جا بوس هم پنچر از آب درآمد و عراقیتعویض الستيك پياده شدند. از اقبال ما بود كه زاپاس مينی

 « الستيك را پنجرگيري كنند...

 

                           الف: قلمرو زبانی:

 

 ب: قلمرو فكري: 

 

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسد پور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره ( 7الف ( قلمرو زبانی  ) 

  ديسیرا بنو ریواژگان مشخص شده ز یمعن

 بس به جاست یكردند كه تخلص قیصدا تصد كیحضار  همهالف(

 كرديها م داديب يد يسورت سرماب(

 بر آن ضماد كردند كافورپ(

 .ارزشمند تورا باز گو كند يایسجا ایگفتن مانده است كه بتواند عشق مرا  يبرا يچه حرف تازه ا ت(

 آخته است يريدستان من شمش يخنده تو برا رایز بخندث(

1 

2 

 .كدام واژه ها نادرست است يمعنا

   اكناف : اطراف             وری. زهيحل/                   ییتوانا:سرحد                         يسرافراز: مباهات

 آهسته يصدا :رينف        خانهيم:خانه خمار

075 

3 

 .درست است ییكدام واژه داخل كمانك از نظر امال ریو عبارات ز اتياز اب كیدر هر

 بزرگ بود بیشاگرد ) حوزه     حوضه( اد نی(برجسته ترالف

 ییايب( نتوان ) شبه      شبح ( تو گفتن كه تو در وهم ن 

 ) قدغن     غدقن ( كرده.بيطب دیيو بگو یبه ناخوش دي( خودتان را بزنپ

 تنگ ) خوار    خار( است اگر بگذرم نیت( از

175 

5 
 .ديكن دايرا پ ییغلط امال ریگروه كلمات ز انياز م

 سفره:خوان                   بلند   :باسق                     ارقند     ريش          دم     دهيو سپ صباح
025 

4 
 .ندارد ییامال تيكدام واژه اهم ریدر كلمات ز

 دهيتاق خم                           لسانيط                                دیمكا                             غیچر
025 

6 

 (نمره  5دستور) 

 . ديسیو نوع آن را بنو ديكن دايوابسته وابسته را پ ریدر عبارت ز

 میيمايده فرسخ راه را بپ ستیبا یناچار م

075 

7 
 كدام واژه درست است؟ ریدر باره زمان فعل عبارت ز

 (يمضارع اخبار    یافرازد ) مضارع التزام یبرم
075 

 075 ؟ستيچ"ورم   كافور  "كلمه  نقش"تا درد و ورم فرو نشبند     كافور برآن ضماد كردند  "تيدر ب 9

 075 .ديسیواژه حذف است؟ نوع آن را بنو كدام  "دار من و تو  نهیيدر دشت آ ديامروز خورش"    تيدر ب 8

11 

 .ديمشخص كن رینوع واو عطف و ربط را در عبارت ز

ال و تابستان وص میصبرانه جشم به راهش بود یدم بهار ب نيكه هرسال از نخست يبود لحظه ا يزيو شورانگ زیعز لحظه

 آمد یو مهربان م دبخشيام

075 

11 

 :".از روزگاران گذشته دارد  تیكهن روم حكا يوارهاید" با توحه به عبارت 

 .ديرا مشخص كن یگروه اسم ني( هسته نخستالف

 ( كدام واژه نقش متمم داردب

075 

12 

مند ارزش ياینوشتن / كه بتواند عشق مرا تا سجا يبرا يجه خبر تازه ا ایگفتن مانده است  يبرا يحرف تازه ا چه”در شعر 

 :"تو را باز گو كند 

 مفعول ها را مشخص كنيد.ب(  ؟                       ( چند مفعول وجود دارد   الف

1 

 0725 ؟يعاد ایاست  یبالغ وهيش"كاو نشود غرقه به خون بهر وطن .... يجامه ا"مصراع  13
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 075 چند جمله است؟ "ستيآنكه چون تو پاک ن ي.....تو بمان ا ستيروزها گر رفت گو رو باک ن " تيب 15

14 

                                                                                                                                                                نمره(4) یقلمرو ادب

 1ديخص كنشكلمات سجع را م ریدر عبارت ز

 نخل باسق گشته تشيبه ترب ییشده و تخم خرما قیبه قدرت او شهد فا یتاك عصاره

075 

16 
 .ديكن یرا معن ییعبارات كنا

 بود یبرود.همگنان را خون گرم يحلقه به گوش ار ننواز بنده
075 

17 

 نمره 1اند  دهیآفر يا هیمشخص شده چه آرا يواژه ها ریز يها تيدر ب

 كردن مرغان جهان   آن چه بودند آشكارا و نهان یمجمعالف(

  هنيم يسجودم ا يتو بود روي سو به    دارياگر خوابم اگرب اريمستم اگر هش اگرب(

 .هاست  اوشيخون داغ سهراب و س سيهاست خ یبخت رهيت ميگل نیاپ(

 رايگرم...آنكه سكوتش ساكت و گ شیگرم نا شینقال آن صدا مردت(

1 

19 

 .گروه ب ارتباط دارند  يها هیاز آرا كیگروه الف با كدام  يعبارتها

 مجازالف(                                                     منتشا مانند دردستش            یچوبدستالف(

 تشبيه ب(                                                       هنيم يا هنينام تو رود و نبودم م يفداب(

 پ( كنایه                               پ(مر زبان را مشتري جز گوش نيست                                

 صيتشخت(                                                                          دميچشم پوش هيعدل یترق ت(

1 

18 

 حفظ شعر 

 ديسیرا بنو ریز تيمصراع دوم ب

 فراتر است........................ ی(حسن شهادت از همه حسنالف

 ديرا با كلمه مناسب پر كن یخال يجا

 (لبخند گاهگاهت ...... ستاره باران   الف

 صبح و ....... وندينگاهت پ نهیيب(  آ 

 .ديكامل كنابيات زیر را 

 .........................................................به هر ماتم... يهر مجلس به هر زندان به هرشاد بهپ 

 برون ز چاه دیاين جيبگو كه ه وسف.......................................................ی..............................

2 

21 

                                                                                                                                                              نمره( 9) يقلمرو فكر                                                                        

 ؟ستيچ ریز تيدر ب" چيدر پ چيراه پ"قصود از الف (م

 چيدگر ه دیبا یمرا لطف تو م     چيدر پ چيپ ديام نیراه ا به

 ست؟يچ "دیگنج مروار "منظور از ری(در شعر زب

 او گم شد دیگنج مروار ديبود    كان كل دیبار شا نينخست نیا

 .ديسیگردد. را بنو  یكه از شست رفته باز نم يري( مفهوم مصراع چو تپ

 ست؟يپرخون چمنظور از راه   ".كنديعشق مجنون م يقصه ها   .كنديراه پرخون م ثیحد ین " تي( در بت

 ست؟يچ "خدا حضور دارد. ریدر كو" ي(منظور جمله ث

  ست؟يننهد منظور و مفهوم قسمت مشخص شده چ يگری(عشق آتش است هرجا كه باشد حز او رخت دج

3 

21 

  ست؟يچ ریمفهوم مشترک سروده و عبارت ز

 ي برباپا یره م /   دگر يشهرتو درجا/      ییدانا یبرلب تلخ/  ییبایز يكاسه  ها كف درالف (

 آمد یچشم هارامنتظر گذاشت وبه ده رودارشهررارهاكردويشهرراوگب( 

زان سبب افتان  ی(گفت مست3يزدن سنگ را بر سبو دی(بودببا2( پهلوان هفت خوان اكنون طعمه دام و دهان خوان هشتم  ب

 ستيگفت جرم راه رفتن ن يرويم زانيو خ

075 
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22 

                                                                                                       معنی عبارت هاي زیر را به زبان ساده بنویسيد .                                                                                  

 بود   هفت خوان اكنون طعمه دام و دهان خوان هشتم ( پهلوانالف 

 يزدن سنگ را بر سبو دی( بباب 

 ستيگفت جرم راه رفتن ن يرويم زانيزان سبب افتان و خ ی(گفت مستپ

 شدند انیشدند بر آن چهر خندانش گر انی(سراسر همه دشت برت

 گرفت دوباره با سرعت دوید .ث ( به جلو نگاه می كرد تا چشم كار می كرد هيچكس دیده نمی شد نفس 

3 

23 
 ؟.كندی م هيرا تو ص یچه مفهوم ریبارت زع

 ".نیآفر ای يبه سپاسگزار یگونه چشم داشت جيه یآموختم كه سراسر كرامت باشم ب عتيمن از طب رانايت "
075 

25 

 با توجه به سروده زیر به پرسشها پاسخ دهيد .  

 مرد و نامرد است نيمهر و ك اريع نی/ استيقصه درد است/ شعر ن يقصه آز نیقصه است ا

 .ستين یهمچون پوچ عال جي/ ه ستين یو شعر محض خوب و خال اريع یب 

 ست؟يچ "قصه درد "( منظور ازالف

 داند؟ ی( چرا شاعر سروده خود را شعر نمب

 داشته باشد؟ یژگیچه و دیبا ی( به نظر شاعر شعر واقعپ

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

338 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا حدادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ( نمره2) تاریخ ادبيات

 شد؟ آغاز زمانی چه از اروپایی آثار ترجمه-1

  مشروطه انقالب(د                    كبير امير(ج              شاه فتحعلی(ب               شاه ناصرالدین(الف

 شد؟ تثبيت اثر كدام سرایش با نيما شعر نوگرایی جریان -2

  سرباز( د                    تيرانا(ج                ققنوس(ب             افسانه(الف

  است؟ شاعر كدام معرف زیر ي نوشته -3

  وتحت انداختند زندان به خواهی آزادي سبب اورابه كه است بيداري دوره شاخص شاعران از

 .بود وسعدي سعد مسعود ویژه به گذشته شاعران ثير تأ

 . بنویسيد را زیر هاي جمله بودن نادرست یا درست -5

 . است تر رنگ كم جوان نسل جایگاه شصت دهه نویسی داستان در شعر برخالف(الف

 . داد نشان انقالب رادرادبيات خود توانایی«  صبح تنفس» شعر بامجموعه پور امين قيصر( ب

 باستان داستان(ج                 هایش چشم(   ب               نامه آب راه( الف . رابنویسيد آثارزیر  آورندگان پدید نام-4

 

25/0  

 

25/0  

 

25/0  

 

 

5/0  

 

55/0  

2 

 نمره(2سبك شناسی )
 شاعرانی كه به زبان كوچه وبازار شعر می گفتند به كدام قالب ها رغبت بيشتري داشتند ؟ -6

 ترانه وتصنيف  –چهار پاره  –الف( قصيده ومثنوي                                    ب( مستزاد 
 قصيده  –مثنوي  –تصنيف  –د(ترا نه          مستزاد                –مثنوي –ج( قصيده 

–(كدام یك از مواردزیردرموردویژگی هاي سطح زبانی شعردوره انقالب اسالمی نادرست است الف(واژگان متناسب با دین 7

 جبهه وجنگ در شعر این دوره كم است .
 ب(باستان گرایی وعالقه ي فراوان به استفاده از واژه هاي كهن در شعر این دوره محسوس است 

 دن به تركيب هاي بدیع از ویژگی هاي این دوره است .ج( آشنایی زدایی زبانی وروي آور

 

25/0  

 

 

25/0  

3 

 ( از بارزترین ویژگی هاي ادبيات دوره دوم بيداري ..................است .9
 به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد .

 بود ؟( اندیشه ي حاكم برداستان هاي دهه ي اول پس از پيروزي انقالب ابتدا ودر مرحله ي بعد چه 8
 (مفهوم آزادي درشعر عصر بيداري به چه معناست ؟11

5/0  

 

5/0  

5/0  

5 

 نمره(6موسيقی شعر )
آوایی ،وزن شعر ونشانه هاي هجایی  پایه هاي« گشته ام در جهان وآخر كار    دلبري برگزیده ام كه مپرس »( باتوجه به بيت 11

 رادر جدول زیر قرار دهيد .

 پایه هاي آوایی
 
 

  وزن شعر
  نشانه هاي هجایی

 (در كدام یك از كلمات زیر مصوت بلند /ي/ دروزن شعر هميشه كوتاه است .12
 الف(بازي             ب(عاميانه         ج(آهویی                        د(ببين

 ؟ دارد مطابقت شاعري اختيارات كدام با است آمده كمانك بين كه صورتی ،به زیر هاي واژه تقطيع( 13
 (---) توگفتی(ب(                -U-) جادویی(  الف
 .كنيد مشخص را درآن  رفته كار به زبانی اختيار یك زیر بيت هجایی تقطيع از پس(15
 آشنایی باغ گل ها این هست كه كنم چه         جدایی شب زغمت   فشانم خون دیده زدو

 

25/2  

 

 

 

 

 

25/0  

 

5/0  

 

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  درس:سؤاالت امتحان نهایی 

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا حدادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

4 

 (دركدام بيت از ابيات زیر اختيار وزنی قلب به كار رفته  این اختيار را در بيت مشخص كنيد . 14

 الف(دست دردامن موال زد در       كه علی بگذر وازما مگذر 

 ب(كيست كه پيغام من به شهر شروان برد         یك سخن از من بدان مرد سخندان برد 

 است.« هزج مسدس محذوف »كدام یك ازبيت هاي زیر (بحر 16

 الف(نسيم صبح را گفتم كه با اوجا نبی داري       كزو جانب كه او باشد صبا عنبر فشان آید 

 ب(به سوزي ده كالمم راروایی    كز آن گرمی كند آتش گدایی 

 كدام وزن است .« مستفعل فاعالت مستفعل »( معادل وزن 17 

 ل مفاعيل            ب(مفعول مفاعلن مفاعيلن الف(مفعول مفاعي

 ج(مفعول فاعالت مفاعيل                  د(مفعول مفاعيلن مفاعيل 

 (شعر زیر درچه قالبی سروده شده است یك ویژگی این نوع شعر رابيان كنيد .19

 پروانه وشمع وگل شبی آشفتند           درطرف چمن 

 بسيار سخن        وز جور وجفاي دهر با هم گفتند  

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

 

1 

6 

 نمره(6زیبایی شناسی )

 (دربيت زیر بين واژه هاي مشخص شده چه آرایه اي وجود دارد ؟18

 شب تاریك و بيم موج گردابی چنين هایل       كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها 

 (باتوجه به بيت زیر به سؤاالت پاسخ دهيد . 21

 این مه كه چون منيژه لب چاه می نشست       گریان به تازیانه ي افراسياب رفت 

 الف( این بيت اشاره به كدام داستان دارد؟             

 ب(نام این آرایه كه اشاره به داستان دارد چيست؟

 

5/0  

 

1 

 

7 

 ؟ است مختلف موضوعات از شاعر هی آگا نشانگر زیر  بيت دركدام شده مشخص ي آرایه( 21

  پسر اي«  ن شأ فی هو یوم كل»                    پسر اي رحمان فرمود بهراین(الف

 كس ندید آب دمی سيه دل چرخ زین          رسيد بقا آب به خضر كه این است حرفی( ب

 ( باتوجه   به بيت زیر به سؤاالت پاسخ دهيد .22

 روي وچشمی دارم اندر مهر او       كاین گهر می ریزد آن زر می زند 

 الف( لف اول را مشخص كنيد .    ب( نشر دوم كدام است ؟          ج( نوع لف ونشر رابنویسيد .

 (دربيت زیر دو نمونه متناقض نما را مشخص كنيد .23

 معراج ازپاافتادن مارا  فلك در خاک می غلتيد از شرم سر افرازي          اگر می دید

 (در كدام یك از ابيات زیر حسن تعليل وجود دارد ؟ مشخص كنيد .25

 الف(خميده پشت از آن گشتند پيران جهان دیده     كه اندر خاک می جویند ایام جوانی را 

 ب(اشك سحر زداید از لوح دل سيا  هی            خرم كند چمن را باران صبحگا هی 

 و جود دارد درگروه ب یك آرایه اضافه است«ب»كدام آرایه در گروه «الف »از ابيات گروه  (در هر كدام24

 گروه ب گروه الف  

 الف(بگذار تابگریم چون ابر در بهاران /  كز سنگ ناله خيزد روز وداع یاران  

 ب(بگفتا عشق شيرین برتو چون است       /   بگفت از جان شيرینم فزون است 

 ج( بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است  / وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است 

 د(آدمی پير چوشد حرص جوان می گردد /   خواب در وقت سحر گاه گران می گردد 

 ایهام تناسب 

 ایهام

 اسلوب معادله 

 اغراق 

  متناقض نما

5/0  

 

 

55/0  

 

 

1 

 

55/0  

 

 

 

1 

9 
  است؟ آرایه كدام بيانگر زیر درعبارت شده مشخص قسمت(26

                                       شنوم می هارا علف نمناک نجواي

5/0  



 

311 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا حدادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

 نمره(5نقد وتحليل نظم ونثر )

 (متن زیرا بخوانيد وبه سؤاالت پاسخ دهيد .27

مخدوم مهربان من ،ازآن زمان كه رشته مراودت حضوري گسسته وشيشه شكيبایی از سنگ دوري شكسته .اكنون دوسال 

 افزون است كه نه ازآن طرف بریدي وسالمی ونه ازاین جانب قاصدي وپيامی  ... 

 الف (دو آرایه درمتن بيابيد 

 دام اثر نوشته شده است ؟ب(متن باال نوشته ي قائم مقام فراهانی است این متن به سبك ك

 دهخدا از نظر ویژگی هاي زبانی دوره ي بيداري بررسی نمایيد .)دو مورد(« چرند وپرند »( متن زیرازكتاب 29

باري چه درد سر بدهم ؟آن قدر گفت وگفت وگفت تا مارابه این كار وا داشت حاال كه می بيند آن روي كار باالست ،دست »

 رف ها یادش رفته تا یك فراش قرمز پوش می بيند ،دلش می تپد .وپایش راگم كرده تمام آن ح

 ( با توجه به شعر زیر به پرسش ها پاسخ دهيد 28

 پيش از تو آب معنی دریا شدن نداشت     شب مانده بود وجرئت فرداشدن نداشت 

 بسيار بود رود درآن برزخ كبود                   اما دریغ زهره ي دریا شدن نداشت 

                                                                               درآن كویر سوخته آن خاک بی بهار        حتی علف اجازه ي زیبا شدن نداشت                                                         

 «سلمان هراتی»                                                                                                     

 ب(یك ویژگی فكري این شعر را بيان كنيد .

 ج(دو نمونه آرایه ادبی این شعر رابنویسيد . 

 

 

 

 

1 

5/0  

1 

 

 

 

 

 

 

5/0  

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             ابراهیم باقرپور طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5/0 كه به ریاست فتحعلی شاه در تهران تشكيل شد،چه بود؟«خاقان»هدف انجمن ادبی 1  

25/0 در زمينه ي شعر چيست؟«عارف قزوینی»عرصه ي هنري 2  

3 
 اوّلين كسی كه در ایران به نوشتن نمایشنامه ي فارسی پرداخت،چه كسی بود؟

 د(ناظم االسالم كرمانی            ج(ميرزا آقا تبریزي          الف(محمّد باقر ميرزا خسروي      ب(ميرزا حسن خان بدیع    
0/25 

 0/55 سه مورد از شاخص ترین درون مایه هاي شعر فارسی در دوران بيداري را بيان كنيد؟ 5

 0/25 است. ---------------------نواز است،  از شاخصه هاي ارزنده اي كه در نثر عصر بيداري چشم 4

5/0 ،اثر سّيدمحمّدحسين بهجت تبریزي)شهریار(را بنویسيد؟«حيدر بابایه سالم»موضوع كلّی منظومه ي 6  

5/0 دو مورد از مهم ترین درون مایه ي سروده ها و نوشته هاي ادبی دوره ي انقالب اسالمی را بيان كنيد؟ 7  

5/0 شعر ادبّيات معاصر تا انقالب اسالمی را بنوسيد؟« فكري»هاي سطح دو مورد از ویژگی 9  

8 

 كدام یك از عبارت هاي زیر،درست و كدام یك نادرست است؟

ياسی س بعد،  ابتدا اجتماعی بودن و درمرحله ي الف(اندیشه ي حاكم بر داستان هاي دهه ي اوّل پس از پيروزي انقالب اسالمی،

 بودن است.

 واژگان شعري در قصاید دوره ي انقالب اسالمی به سبك خراسانی نزدیك است.ب(زبان و 

  

25/0  

 

25/0  

11 

سان بيت ناهم با خوانش درست بيت ها ي زیر و درک پایه هاي آوایی هر بيت،مشخّص كنيد كه وزن كدام بيت همسان و كدام 

 است؟

 جانا نظري كه ناتوانم / بخشا كه به لب رسيد جانم الف(

 محمّد كآفرینش هست خاكش / هزاران آفرین بر جان پاكش  ب(

 

25/0  

25/0  

11 

 «گشته ام در جهان و آخر كار / دلبري برگزیده ام كه مپرس»با توجّه به بيت:

 پایه هاي آوایی بيت را تعيين كنيد؟ الف(

 ب( نشانه هاي هجایی بيت را مشخّص كنيد؟

 وزن بيت را بنویسيد؟ ج(

 

55/0  

55/0  

55/0  

12 
 به كار رفته را بيابيد و آن ها را بنویسيد؟«زبانی»پس از تقطيع هجایی بيت زیر،اختيارات شاعري

 «خَلَدگر به پا خاري آسان برآید / چه سازم به خاري كه در دل نشيند؟»                             

5/0  

13 
 بيابيد و آن ها را بنویسيد؟به كار رفته را «وزنی»پس از تقطيع هجایی بيت زیر،اختيارات شاعري

 «همه در خورد رأي و قيمت خویش / از تو خواهند و من تو را خواهم»                        

5/0  

15 

 پس از مشخّص كردن نشانه هاي هجایی و پایه هاي آوایی بيت زیر،به سؤاالت زیر پاسخ مناسب دهيد؟

 «به سوزي ده كالمم را روایی / كز آن گرمی كند آتش گدایی»                               

 الف(وزن بيت را بنویسيد؟

 ب(نام وزن)بحر(بيت را بنویسيد؟

 

 

55/0  

55/0  

14 
با كدام اختيار شاعري مطابقت دارد؟                     به صورتی كه بين دو هالل تقطيع شده، ،(« - U  - - - Uدرخت دوستی )» نمونه ي :

 ب(وزنی                        الف(زبانی       

25/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             ابراهيم باقرپور طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

16 

 شعر زیر،در چه قالبی سروده شده است؟یكی از ویژگی هاي این نوع شعر را بيان كنيد؟
 «پروانه و شمع و گل شبی آشفتند                   در طرف چمن»                                    
 «وز جور و جفاي دهر با هم گفتند                       بسيار سخن»                                    
 «بود و نه شمع                  ناگاه صبا شد صبح،نه پروانه به جا»                                    
 «بر گل بوزید و هر دو با هم رفتند                  من ماندم و من»                                    

5/0  

17 
مشّخص  واژه هاي ،«چون در این ميدان نداري دست و پایی همچوگوي / اختيار سر به زلف همچو چوگانش گذار» : دربيت

 شده،چه آرایه ي ادبی را پدید می آورند؟
25/0  

19 
 دانسته ي تاریخی مرتبط با بيت زیر را بنویسيد؟چنين كاربردي چه آرایه ي ادبی را پدید می آورد؟

 «ناقه سنگين می رود در هر قدم گویی ز شوق / روح مجنون چنگ در دامان محمل می زند»              
 5/0  

18 
 را بيابيد و مورد تضمين شده را تعيين كنيد؟«تضمين»زیر،آرایه ي ادبیدر نمونه ي 
 داشت«جَناتٌ تَجري تَحتِهَااالَنهار»چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت / شيوه ي                 

 5/0  

21 

 ،«با آنكه جيب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است كه جمشيد جَم نداشت»در بيت:
 الف(نوع لفّ و نشر به كار رفته را بنویسيد؟

 ب(نشر دوم را بيابيد و بنویسيد؟

 

25/0  

25/0  

21 
 را بيابيد و بنویسيد؟«تضاد»در بيت زیر،آرایه ي ادبی

 «هر چه جز بار غمت بر دل مسكين من است / برود از دل من،وز دل من آن نرود»                 
25/0  

22 
 را بيابيد و توضيح دهيد؟«متناقض نما»ادبیدر بيت زیر،آرایه ي 

 «گوش ترحّمی كو كز ما نظر نپوشد / دست غریق یعنی فریاد بی صدایيم»                         
 5/0  

23 
 به كار رفته در بيت زیر را بيابيد و توضيح دهيد؟«اغراق»آرایه ي ادبی

 «گر برگ گل سرخ كنی پيرهنش را / از نازكی آزار رساند بدنش را»                               
 5/0  

25 

 ،«عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده / به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست»در بيت:
 به كار رفته است؟«ایهام»الف(در كدام واژه آرایه ي ادبی

 بنویسيد؟ب(معانی مختلف آن را 

 

25/0  

 5/0  

24 

 ،«گویند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد / اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم»با توجّه به بيت:
 به كار رفته است؟«ایهام تناسب»الف(در كدام واژه آرایه ي ادبی

 ب(واژه ي مورد نظر با كدام كلمات تناسب)مراعات نظير( برقرار كرده است؟

  

25/0  

 5/0  

26 

 ،«خميده پشت از آن گشتند پيران جهان دیده / كه اندر خاک می جویند ایّام جوانی را»توجّه به بيت:با 
 الف(شاعر چه دليلی براي خميده پشت گشتن پيران جهان دیده می آورد؟

 ب(این هنر شاعرانه سبب پيدایش كدام آرایه ي ادبی شده است؟

 

25/0  

25/0  

27 

 ،«شاهنشه عجب دارم / كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمی گيرد؟از این شعر تر شيرین ز »در بيت:
 را بيابيد؟«حس آميزي»الف(آرایه ي ادبی

 ب(دليل به وجود آمدن این آرایه ي ادبی را بنویسيد؟  

 

25/0  

25/0  

29 

 به كار رفته است؟توضيح دهيد؟«اسلوب معادله»در كدام یك از بيت هاي زیر،آرایه ي ادبی
 الله چنان بر فروخت بادِ بهار، / كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدالف(تنور 

 ب(آزاده جفاي فلك بيش می رسد / اوّل بال به عاقبت اندیش می رسد 

  

25/0  

25/0  

28 
 آن را بيان كنيد؟«فكري»با توجّه به رباعی زیر،دو مورد از ویژگی هاي

 «آغوش سحر تشنه ي دیدار شماست / مهتاب خجل ز نور رخسار شماست»                         
 )عليرضا قزوه(«   خورشيد كه در اوج فلك خانه ي اوست / همسایه ي دیوار به دیوار شماست»                       

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             ابراهيم باقرپور طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

31 

 دوره ي بيداري بررسی نمایيد؟)دو مورد(«زبانی»دهخدا را از نظر ویژگی هاي «چرند و پرند»متن زیر،از كتاب

و  دست كه می بيند آن روي كارباالست، حاال آن قدرگفت وگفت وگفت تا ما رابه این كار واداشت. باري،چه دردسر بدهم؟»

 ژاندارم چشمش دلش می تپد تا به یك  فرّاش قرمزپوش می بيند، تا یك تمام آن حرف ها یادش رفت. پایش را گم كرده،

 «    امان از همنشين بد. رنگش می پرد.هی می گوید: می افتد،

1 

31 

 شعر زیر را از نظر آرایه هاي بدیع معنوي بررسی كنيد؟)دو مورد(

 «غلغلی انداختی در شهر تهران اي قلم / خوش حمایت می كنی از شرع قرآن اي قلم»                

 «     گشت از برق تو ظاهر نور ایمان اي قلم / مشكالت خلق گردد از تو آسان اي قلم»                   

 نی ()سيّد اشرف الدّین گيال«             نيستی آزاد در ایران ویران اي قلم»

1 

32 

  تحليل كنيد؟)دو مورد(«ادبی»متن زیر را از نظر قلمرو

قدر ضرورت  به ناشی از خسّت و خشك دستی نبود.از زندگی فقط این تنگ عيشی براي او)مولوي(نوعی ریاضت نفسانی بود؛»

 «تمتّع می برد.بيش از قدر ضرورت را موجب دور افتادن از خطّ سير روحانی خویش می یافت.

 )عبدالحسين زرّین كوب(                                                                                                          

1 
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پاسخنامه 

 علوم وفنون 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه شایق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 نمره( 2الف(تاریخ ادبيات)

 مهدي اخوان ثالث 
25/0  

25/0 گزینه ج  2  

55/0 ( 24/1)  1ج(   ( 24/1)   3ب(   ( 24/1)  2الف(  3  

5 

   (24/1الف( بهار )

  ( 24/1ب( قطعات )

 (24/1ج( فتحعلی شاه )

25/0  

25/0  

25/0  

4 
 نمره( 2ب( سبك شناسی)

 ( 24/1ب( زبانی )   ( 1/ 24الف( فكري )

25/0  

25/0  

25/0 (  و غيره 24/1انسان )                               ( 24/1عشق ) 6  
25/0 گزینه ب 7  

9 

   ( 24/1الف( دموكراسی غربی ) 

   ( 24/1ب( داستانی)

 (24/1ج( صائب )

25/0  

25/0  

25/0  

25/0 گزینه ج                        نمره( 6ج( موسيقی و شعر) 8  

5/0 ( 24/1ب( حذف همزه )  ( 24/1الف( كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند ) 11  

55/0 ( 24/1( محذوف )24/1( مثمن )24/1رمل ) 11  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/0  

25/0  

25/0  

1 

5/0 ( 24/1ها كوتاه و بلند شود)مصراع –( 24/1مستزاد) 13  

15 

 

 

 

 

 

 

 زبانی( هجاي هشتم مصراع اول و هجاي پنجم مصرع دوم حذف همزه 

 هجاي پنجم مصرع اول بلند تلفظ كردن مصوت بلند

 شود.وزنی( هجاي پایانی دو مصراع كشيده است كه بلند می

 مصرع اول ابدال است.  7و  6دو هجاي كوتاه 

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه شایق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 نمره( 6ج( زیبایی شناسی)

  ( 24/1ب( تناسب ابر و باد)  ( 24/1الف( تضمين به حدیث حضرت موسی )

 ( 24/1ج( تضاد ذره و خورشيد از نظر بزرگی و كوچكی)

25/0  

25/0  

25/0  

 ( 24/1ب( حسن تعليل)  ( 24/1الف( فراق امام زمان)عج( ) 16
5/0  

5/0  

 ( 24/1ب( مشوش )  ( 24/1شمع ) 2نشر  –( 24/1افروختن ) 1الف( لف  17

5/0  

25/0  

55/0  

19 

حاضر به غایب اضافه شده است چگونه ممكن است كسی هم حاضر باشد هم غایب از نظر  –( 24/1پارادوكس)متناقض نما()

منطقی چنين امري ناممكن است وجود یكی نقض دیگري است اما شاعر هنرمندانه این دو صفت متناقض را در كالم خود به 

 ( 4/1افزاید.)پذیرفتنی است هم به زیبایی بيت می كار برده كه هم

55/0  

  (  24/1ج( حس آميزي) ( 24/1ب( اغراق )  جدید و نو -( )نو( شعرنو24/1الف( ایهام) 18

25/0  

25/0  

25/0  

21 
باالتر است ولی گردد ابر و اگرچه از چشم رود و از ارزش شعله كم نمی( همان طور كه دود از شعله آتش باالتر می24/1الف( )

 ( 4/1توان جاي دو مصراع را عوض كرد. )هرگز به اندازۀ چشم ارزشمند نيست مصرع دوم مصداقی براي مصرع اول است و می
55/0  

5/0 ( 4/1و بامس زر تناسب دارد ) –( 24/1ایهام تناسب روي : چهره، فلز روي ) 21  

22 
 داستان حضرت ابراهيم)ع( تسليم و سرد شدن آتش برایشان   –( 24/1تلميح)

 مصرع دوم: شكافتن نيل به امر خدا براي سالمت گذشتن حضرت موسی)ع( 

25/0  

5/0  

23 

 نمره( 5د( نقد و تحليل نثر و نظم)

سيل خون اضافه  (،24/1( ، آستين از چشم برگرفتن كنایه از آشكارا گریه كردن)24/1دست زمانه، اضافه استعاري)تشخيص()

 (24/1(، سيل خون روانه كردن اغراق)24/1تشبيهی)

1 

25 
فرخی از شاعران عصر بيداري كه به خاطر آزادي خواهی به زندان افتاد و جانش را در راه آزادي فدا كرد مضمون شعرهایش 

 هاي وطنی است. دربارۀ آزادي و اندیشه
1 

24 
( كنایه خبردار شد/ فهميد/ یا چشم، زبان، نگاه، دست 24/1شستش خبردار شد) ( پارادوكس)تناقض(4/1زبانی)زبان بی

 (24/1شست مراعات نظير  )
1 

26 
( / مفاهيم 24/1زبان شعر ساده و روان) –( 24/1الف( لغات و تركيبات تازه وارد شعر شده است)خاطرات ترک خورده()

 (24/1شود. )موضوع جنگ و دفاع مقدس در آن دیده می -شود()گواهی دادن زخم( در آن دیده می24/1انتزاعی )
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بتول زاهدی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

55/0 ج( تلميح                      ب( تضمين                     الف( تضاد  1  

55/0 ج(اغراق                  ب(حس آميزي                الف(ایهام    2  

/.55 درد داشتن ناقض وجود درمان است -گزینه ب   3  

/.55 مرتب                   1سرو: نشر                  2رخ: لف 5  

5/0 ب( تفسير                الف( آیه    4  

25/0 تضمين  6  

5/0 الف( فراق امام زمان )ع(         ب( حسن تعليل 7  

5/0 مجنون ازعشق ليلی درهمه جا مشهورمی شودوشيفته و مجنون ليلی می شود –تلميح  9  

5/0 باد خاموش كننده ي چراغ است نه برافروزنده ي آن -باد چراغ دل برافروزي    8  

55/0 برپایه شباهت نهاده شده است. مصرع دوم مصرع اول راتایيد می كند. -گزینه الف 11  

5/0 به كارگيري تركيبات زیبا وخوش آهنگ -كهن گرایی -حماسی بودن زبان -بيان روایی وداستانی 11  

5/0 ب( نادرست                الف( درست              12  

25/0 عارف قزوینی 13  

55/0 ج(جاي پاي خون           ب(ازآسمان سبز                  الف( چشم هایش      15  

5/0 نگرش عاطفی به واقعيات ملموس،سيرآزادتخيل  14  

25/0 گزینه الف  16  

25/0 گزینه ب 17  

19 

 برخی شاعران تسلط كافی براي ادبيا ت كهن نداشتند  -الف(شاعران صرفا به محتوا گرایش داشتند

 نيمایی  ب( قالب

ين نثر مضام–ج(اندیشه حاكم برداستان هاي دهه اول پس ازپيروزي انقالب ابتدا سياسی بودن ودرمرحله بعداجتماعی بودن 

 بی توجهی به مادیات ، دعوت به اخالقيات ، استكبارستيزي

1 

18 

 گش       ت        ام    در    ج     ها     ن       آ      خ       ر          كار

 

 ب      ري    بر   گ   زي    د      ام     ک      م         پرس  دل     

 

 فاعالتن /  مفاعلن / فعلن

25/2  

55/0 رمل مثمن محذوف  21  

5/0 گزینه الف 21  

5/0 الف( كسره ي پایان كلمه        ب( حذف همزه 22  

23 
ت.  ختم شده اس كنيم . كلمه ي آهو به مصوت بلند اواختيارزبانی : هجایی پایانی واژه ي آهو بلند است كوتاه تلفظ می 

 درآخر به هجاي بلند تبدیل می شود.اختياروزنی: هجاي كشيده 
1 

55/0 طول مصراع ها یكسان نيست . جاي قافيه درآن مشخص نيست . مصرع ها باهم هم وزن هستند -نيمایی 25  

25/0 كوتاه 24  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بتول زاهدي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

26 

درادبيات دوره بيداري به مباحث آزادي ،وطن قانون خواهی مبارزه بااستبداد واستعمار، انتقاداز نابسامانی ها ،توجه به علوم 

وفنون جدید و..... پرداخته است. امادرادبيات معاصرتاقبل انقالب نوآوري هاي افراطی وبی ریشه ، اندیشه هاي باستان گراو 

توجه قرارگرفت والبته توجه به مسائل سياسی و اجتماعی ومشكالت وآرمان هاي مردم دراین گرایش شعرهاي ترجمه مورد 

 دوره هم ادامه یافت.

5/0  

27 
 نبودن عبارت هاي وصفی دورو دراز–كوتاهی وسادگی جمالت –الف( كمی واژ ه ها و تركيب هاي عربی 

 ازهمنشين بد: نكوهش دوست نابابب(كنایه : دست وپایش راگم كرده: هول شدن ،  ضرب المثل: امان 
1 

29 

 الف(تشخيص: برسرو   اغراق: خون باربهارازمژه  

 ب( حسرت شاعرازمرگ روشنفكران وبيان شدت ماتم

 الله عذاران -ج( خفتند

5/1  

28 
 ادبی:  رود : استعاره ازمرد م    ، شب جرئت نداشت: تشخيص  ، فكري : استبداد حاكم در دوران پهلوي 

 مبارزه ومبارزه با بی عدالتیدعوت به 
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسدپور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

.25 سادگی روانی 1  

2 
تغييرات فضاي سياسی و اجتماعی جامعه / تغيير سبك شعروقالب شعر / مدح و زم و هجو در این دوره بسيار كم است / 

 مورد(2مخاطب شعر عامه مردم است.)ذكر
5.  

.25 حضور راوس سوم شخص 3  

.25 دوره ي بازگشت و بيداري 5  

.25 شعر نو)نيمایی( 4  

.5 كمال جریان هاي ادبی دوره چهارم ، رواج شعر نوتعزلی دوره دوم 6  

.25 موسوي گرما رودي 7  

.25 شكل تصرف او در مضامين و كيفيت ارایه آن 9  

.55 ص پ(             ب( ص            الف( غ      8  

.25 جمال زاده 11  

.5 سيمين دانشور ) سو وشون(   مالقات در شهر آفتابی( -سفر ششم–)ظهور  علی موذنی 11  

 075 تلميح 12

 0755 لف ونشرا پ(          ب(تضاد         الف(تناقض   13

 075 نشانه(  -آیتی)ایه اي از قرآن  15

 075 الف(قصه رنگی روز      ب(حس دیداري و شنيداري      14

 075 الف(زیرا مصراع دوم مصداق و تایيد مفهوم مصراع اول است 16

 075 الف(زیرا دنبال جوانی هستند        ب(حسن تعليل  17

 1 الف( لف : جيب وجام    نشر : مال ومی                  ب(مرتب 19

 075 ب(اغراق     الف(حسن تعليل     18

 0755 باغ وگلستان ( –گلستان ) كتاب سعدي  21

 075 جادویی : تغيير مصوت بلند به كوتاه                برایند : حذف همزه 21

 1 الف(متقارب مثمن محذوف                    ب(رجز مثمن سالم 22

 2 هجاي پایان مصراع بلند -وزنی : تقابل فاعالتن با فعالتنالف(اختيار زبانی : حذف همزه                ب(اختيار  23

25 

 بر   دا  ش   ت   دل   ز   كا   ر   او   بخت
             

 ما   د    پ   در   ب  كا   ر   او   سخت   در  
 مستفعل             فاعالت          فعلن    

2 

 075 مشخص نبودن جاي قافيه –كوتاه و بلند شدن مصراع ها  –شعر نيمایی    24

26 

 كاربرد كنایات عاميانه مثل زهره نداشتن  -الف( كاربرد اصطالحات و تعبيرات نو مثل : برزخ كبود   ( 1
 ترسيم و تصویر فضاي سياسی و اجتماعی انقالب و آمادگی براي قيام عمومی             

 تشخيص –واج ارایی  –كنایه  –ب( استعاره       
 ترسيم افق روشن واميد بخش و انتقاد اجتماعی –آزادي خواهی  –( درون مایه انقالبی 2
 زبان ساده و روان –جمله هاي كوتاه  –( الف ( كاربرد اصطالحات عاميانه 3

 مطابق با ذوق عامه مردم و دید انتقادي –وطنی  –ب(مضمون سياسی اجتماعی        

4 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 25/0 (24/1الف ) -1 1

 25/0 ( 24/1ج ) 2

3 
 24/1  مدیرمدرسه ) جالل آل احمد( -24/1   آتش خاموش ) سيمين دانشور(-24/1تلخ وشيرین )جمال زاده( 

 24/1مدارصفر درجه ) احمدمحمود(    
1 

 25/0 (4/1تحقيق در مسائل ادبی شد.)موجب تغيير روش تاریخ نویسی و  5

 25/0 (24/1سادگی وروانی) -4 4

 55/0 (24/1ج ( ادبی )             (  24/1ب( زبانی )         (  24/1الف ( فكري ) 6

 5/0 24/1ب ) غ (  – 24/1الف ) ص(  7

9 

 (24/1به هر یك از موارد زیر كه اشاره شود نمره تعلق می گيرد . هرمورد )

موضوعات  -تفكر شاعر پيرامون مسائل مادي است   -مخاطبان مردم معمولی و عادي جامعه هساتند  -معشوق زمينی است  

 اندكی مدح و ضم و هجو در شعر وجود دارد -لحن شاعر صميمانه   -شعر متنوع است  

5/0 

 25/0 (4/1مستزاد) 8

 5/0 ( 4/1خيابان،سياست و واژه هایی از این قبيل هميشه كوتاه است . ) در كلماتی مانند : بيا ،زیاد ، « ي»مصوت بلند  11

 5/0 ( 4/1در هجاي پایانی در پایان مصرع )  11

 5/0 (24/1( تغييركميت مصوت ها )بلندتلفظ كردن هجاي كوتاه در هجاي سوم ( )24/1اختيار زبانی ) 12

13 
                       (24/1(                  بدون حذف همزه = یاد     آ    و     ري )24/1با حذف همزه = یا    دا    وَ   ري ) 

 - U - - U  - U                           -    -  
5/0 

 5/0 ( 4/1در هجاي پایانی در پایان مصرع )  15

14 

 (4/1)  همسان دولختی -

 شُر    طِ    بَر   خيز اي    با   دِ كَس  تِ  گا   نيم * كَش  تی  شِ هاي آواییپایه 

 ش     نا     را /آ    دا    رِ  دي  ز      بی   نيم*  / با  با      شَد   کِ  

 U -   U      -     U -     -    U -   U      -     U     -     - نشانه هاي هجایی

 فاعالتن مفعولُ  فاعالتن مفعولُ  وزن

 4/1 4/1 نمره

 *در وزن هاي همسان دولختی هجاي پایانی هر نيم مصراع مانند هجاي پایان مصراع بلند حساب می شود.

 هم می توان تقسيم بندي كرد.« مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن»وزن این بيت را به شكل -

5/1 

 25/0 (24/1در ركن اول ) 16

17 

(یا بنویسد ابدال 4/1پایانی مصراع دوم یك هجاي بلند را معادل دو هجاي كوتاه ركن پایانی مصرع اول گرفته است )در ركن 

 (4/1صورت گرفته است )

 پایه هاي آوایی
 کِ   خَ          طاست لِ  دل  مَ   گو سُ   خَ   نِ    اَه چُ   بش  نَ   وي

من  خَ    طا نِ    س  نِ   اي     جا سُ  خن  شِ   نا  این           جاست 

اعلنمف وزن اعلنمف فعالتن  نعلف   

4/1 نمره   

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 5/0 (4/1(  نظم همسان بر نظم ناهمسان برتري دارد و وزن را بهتر نشان می دهد)24/1الف ) 19

 25/0 (24/1هزج ) 18

21 
 (4/1جو / ) –گندم ( الف -21

 ( 4/1دارد به داستان حضرت آدم )  تلميح( ب

5/0 

5/0 

 25/0 (24/1سعدي بيت دوم را از فردوسی تضمين آورده است. ) -تضمين  21

22 
 مصرع دوم: در

 5/0 (4/1از این باد  ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي = كمك خواستن از باد براي روشن كردن چراغ  پارادوكس دارد.)

 25/1 (24/1(  لف و نشر نامرتب یا مشوش )4/1) ) زر می زند( 1) گهر( نشر  2(ونشر  4/1چشم(  )  )2)روي( لف 1لف  23

 5/0 (24/1(  بكاهی و فزایی )24/1بيشی و كمی ) 25

24 

   (   = چون مصراع دوم مصداق مصراع اول است.24/1الف (اسلوب معادله  )

                چون در بيت تشبيه به صورت آشكار وجود ندارد. -

  كنند.چون در مصراع معنی یك دیگر را تكميل می -

 ریزد.جایی دو مصراع معنی بيت را در هم میچون جابه -

 (          24/1هركدام از دالیل را بياورد نمره تعلق می گيرد )

 (            24/1زارد.)(   = ظرافت ولطافت بدن اغراق كرده است. كه حتی برگ گل آن را می آ24/1ب( اغراق  )  

 (   24/1(   = كلمه گلستان ایهام دارد )24/1ج( ایهام )  

5/1 

 5/0 ( 4/1بویی و ندید ) 26

 5/0 (   24/1(   هم به معنی عدد وهم به بلبل كه در معنی بلبل با كلمات باغ و نغمه و ترانه تناسب دارد)24/1كلمه هزار ) 27

29 

 (4/1( دومورد )24/1زیر نمره تعلق می گيرد.هرمورد )اشاره به هریك از موارد 

 فراوانی لغات عربی )معنی،جرئت،برزخ( -تركيب تازه)برزخ كبود( -كاربرد واژگان قدیمی مثل زهره و برزخ. 

 اصطالح عاميانه)فردا شدن(  - 

5/0 

28 
                             (4/1الف ( بازگشت به دوره عراقی وخراسانی یعنی ساده وروان )

 (4/1ب( توجه به مردم )
1 

31 
شاعر دليل سرخی بودن لب معشوق را خوردن خون دل عاشقان مشتاق دانسته كه در راه رسيدن به او جان باخته در حاليكه دليل 

 (1سرخی لب معشوق چيز دیگر است . )
1 

31 

 ا /گر / بر / جا /       ي / من / غی / ري /       گ/ زي / ند / دو /         س)ت(/ حا / كم / اوست 

 ( 1ح/را / مم /با /           د/ / گر/ من / جان /      ب / جا / ي /دو/           س)ت (/بگ / زي / نم   )             

 (          24/1بحر هزج مثمن سالم       )                           ( 24/1) مفاعيلن   / مفاعيلن  / مفاعيلن   / مفاعيلن 

5/1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 طلبنجال ابراهیمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 الف: حيدر بابایه سالم               ب: یكی بود یكی نبود 1  

5/0 الف: محمدتقی بهار                   ب: ناظم االسالم كرمانی  2  

 1 . علی موسوي گرمارودي5. فرخی یزدي             3. سيمين دانشور                 2. دهخدا                1 3

  ج: سطح زبانی    الف: سطح ادبی                                ب: سطح فكري                          5

4 
روح حماسه و عرفان در شعر این دوره آشكار است؛ در حماسه بُعد زمينی غلبه دارد و در عرفان، ُبعد آسمانی؛ تلفيق این دو را 

 توان دید. در غزل حماسی انقالب می
55/0  

 1 ب: مطابق ذوق عامۀ مردم 6

7 

 اي    سَر    وِ  /    بُ     لن     دِ     قا  /    مَ       تِ     دوست                    مفعول    مفاعلن   فعولن 

 لن وه      وه    کِ  /  شَ     ما    يِ   لت  /    چِ      نی     كوست                    مستفعل   فاعالت   فع

-      -      u      /u     -    u    -       /u       -         -  

25/0  

 1 ب: بلند تلفظ كردن واو عطف«                           و»الف: كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند  9

5/0 پایان مصراع، اختيار وزنی 8  

5/0 الف: آهویی                        ب: وزنی 11  

11 

 مِ      مَن    /   بِ      شَه     رِ       شِر  /   وان      بَ     رَد  كی    ست    کِ     پی /   غا    

                                                                 u      -          

 رَد       یك    سُ      خَ     نَز   /   مَن     بِ     دان  /    مر      دِ     سُ     خن   /   دان     بَ 

 _       u      u        -    /   -       u      -      /   -      u       u      -        /   -      u        -  

 مفتعلن                             فاعلن                             مفتعلن                                فاعلن       

 . قاعده قلب )اختيار وزنی( در پایه سوم شعر )جابجایی یك هجاي كوتاه و یك هجاي بلند كنار هم( 1

 . حذف همزه در پایۀ اول مصراع دوم )اختيار زبانی( 2

5/0  

12 

 زِن     دِ     گی    آ     تَش     گَ    هی    دي   ري     نِ     پا      بَر     جاست
- u     -       -      /-      u      -       -        /-       u      -      -        /-      

 فاعالتن                         فاعالتن                           فاعالتن                       فع                                  

 رق     صِ     شع    لِ     اش     دَر      هر     کَ    ران       پی    داست     گر    ب    یف    رو     زي    ش

-   u -       -        /-       u      -      u      /-      u       -       -        /-      u      -       -         /-  

 فاعالتن                         فاعالتن                    فع                فاعالتن                         فاعالتن              

 . تواند هجاي بلند محسوب شوداختيار زبانی: در پایۀ سوم مصراع دوم هجاي كوتاه )صِ( در حالت كسرۀ اضافه قرار گرفته، می

5/1  

 1 الف: فاعالتن مفاعلن فعلن )ناهمسان(           ب: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن )همسان(  13

5/0 الف: تناقض                       ب: تضاد  15  

14 

 ماند كه نقاب از چهرهداند كه به چهرۀ معشوق او میالف: حُسن تعليل: شاعر دليل دوست داشتن روشنی صبح را در این می

 دارد. برمی

 ب: اسلوب معادله: در مصراع اول مفهومی ذهنی آمده و مصراع دوم مفهومی محسوس در تأیيد آن آمده است. 

1 

5/0 به معناي تازه و باطراوت مربوط به حس المسه است. « تر»، شعر، شنيدنی است و صفت «شعرِ تر»، در تركيب «الف»بيت  16  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 طلبنجال ابراهيمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

17 

 « الفَتی الّا علی، ال سَيف الّا ذوالفقار»الف: تلميح دارد به حدیث 

سوره القصص است كه سعدي آن را تضمين كرده است و معنی آن این است: نيكی  77ب: تضمين، جمله آخر، قسمتی از آیه 

 كن همان گونه كه خدا به تو نيكی كرده است. 

1 

19 

 . آلت موسيقی كه در این معنی با چنگ و نواختن تناسب دارد.2. ضربه 1معنی:  دو« ضرب»الف: ایهام تناسب در 

 . پيوسته و مداوم2. شراب 1ب: ایهام: مدام در مصراع دوم دو معنا دارد: 

شود. )این ادعا به طور كند كه خوابش آن قدر سبك است كه حتی اگر رنگ از روي گل بپرد، بيدار میج: اغراق: شاعر ادعا می

 عی پذیرفتنی نيست(طبي

5/1  

 1 : تو اشك مرا مانی   )نوع: لف و نشر مرتب(2: من چشم تو را مانم / نشر 1: پاكی  / نشر 2: مستی / لف 1لف  18

5/0 اصطالحات شطرنج: اسب، پياده )سرباز(، نطع )صفحۀ چرمی شطرنج(، رخ )قلعه(، پيل، شهمات )مات شدن مُهرۀ شاه(  21  

21 

الف: قلمرو ادبی: مُلك ادب و باغ جهان: اضافۀ تشبيهی / سواران: استعاره از آزادي خواهان / دل الله: اضافه استعاري و 

 تشخيص / الله و سرو باغ : مراعات نظير / مرغ گرفتار: استعاره از شاعر 

خود سروده و این شعر مضمون ب: قلمرو فكري: ملك الشعراي بهار این غزل را در رثاي عارف قزوینی دوست و همكار 

 كند. سياسی، اجتماعی و وطنی دارد و مردم را به قيام و آزادي خواهی دعوت می

2 

22 

هاي مربوط به جنگ استفاده شده است: ها و تركيبالف: قلمرو زبانی: زبان متن بسيار ساده و قابل فهم است؛ در آن واژه

 و...زندانی، شليك، گلوله، محافظان مسلح عراقی 

رزمانش كه در دوران جنگ تحميلی اسير نيروهاي عراقی شده اند؛ این نوع اي است از نویسنده و همب: قلمرو فكري: خاطره

 دارد.هاي حق عليه باطل براي رزمندگان رخ داده است، پرده برمیگویی از وقایع ناگواري كه در جبههخاطره

2 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسد پور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 تيز و برنده  –خصلت ها  –پماد یا مرهم  –شدت  –حاضران  1

 075 نفير فریاد بلند  2

 175 خوار -قدغن-شبه–حوزه  3

 025 شيرارغند  5

 025 مكاید  4

 075 مميز  -فرسخ 6

 075 مضارع اخباري  7

 075 كافور مفعول/ ورم : معطوف  9

 075 فعل است به قرینه معنوي 8

 075 عزیز و شور انگيز واو عطف ....بودیم و تابستان وصال .......واو ربط  11

 075 روزگاران  –دیوار  11

 1 دو مفعول / مرا / سجایاي ارزشمند تو را  12

 0725 شيوه  بالغی  13

 075 جمله  7 15

 075 باسق –فایق  14

 075 حلقه به گوس .. مطيع و فرمانبر    خون گرم ... صميمی  16

 1 حساميزي  -كنایه   –جناس  –تضاد  17

 1 كنایه   (مجاز    ت (تشخيص     پ  (تشبيه   ب( الف  19

18 

 اي محسن شهيد من    اي حسن بی گناه  ( الف

 ساحل  –صبح  ( ب

 به هر حالت كه بودم با تو بودم ميهن اي ميهن من  ( پ

 ترسم تورا ببيند و شرمندگی كشد  ( پ

2 

21 

 راه عشق    (الف

 لبخند    ( ب 

 فرصت و امكان  یك عمل از دست رفته  ( پ 

 سختی هاي راه عشق  (ت

 خدا همه جا هست  –عالم محضر خداست  (ث

 به كسی اجازه اقامت نمی دهد  (ج

3 

 075 توجه نكردن به ظاهر و منطق و توجه به احساس و دور شدن از معيارهاي مردم 21

 3 نظر صایب همكاران محترم  22

 075 بدون انتظار و توقع از كسی    بخشندگی كردن  23

25 

 قصد مكر و فریب و حيله  –ناجوانمردانه كشته شدن رستم   (الف

 زیرا وظيفه اي فراتر از شعر براي سروده ي خود قایل است (ب

 جوان مردان .و ناجوان مردان را از هم جدا كند  –شعر واقعی باید محتوا داشت باشد ( پ 

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 زهرا حدادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
                            نمره(2الف( تاریخ ادبيات )

 (24/1»)ب«گزینه 
25/0  

25/0 (24/1ققنوس  )» ب«گزینه  2  

25/0 (24/1فرخی یزدي ) 3  

5 
 ( 24/1الف( درست    ) 

 (24/1)     ب( نادرست
5/0  

4 

 (        24/1الف( سيدمحمد علی جمال زاده )

 (              24/1ب(بزرگ علوي )

 (24/1ج( ميرزا حسن خان بدیع )

55/0  

6 
 نمره (2ب(سبك شناسی )

 (24/1ترانه وتصنبف ) –چهار پاره  –گزینه ب(  مستزاد 
25/0  

25/0 (24/1گزینه الف(  ) 7  

5/0 (4/1توجه به مردم ) 9  

5/0 (4/1ابتدا سياسی بودن ودرمرحله ي بعد اجتماعی بودن بود  ) 8  

11 
وسرنوشت سياسی واقتصادي خود نيز به این معناست كه مردم عالوه بر این كه حقوق و آزادي هاي فردي دارند ،در جامعه 

 (4/1داراي حق واختيار هستند .)
5/0  

11 

 نمره(6پ (موسيقی شعر )

 پایه هاي آوایی
 خ  ر  كا ر ج  ها  ن  آ گش ت ام   در

 ک  م  پر س گ  زي د   ا م دل ب ري بر

 (24/1) (24/1) (24/1) 

 (24/1فعلن ) (24/1مفاعلن ) (24/1فاعالتن ) وزن شعر

  u –(24/1) u- u-(24/1) uu-(24/1)  نشانه هاي هجایی

25/2  

25/0 (24/1) عاميانه( ب) گزینه 12  

13 
 (24/1) بلند مصوت كردن تلفظ كوتاه زبانی اختيار  دوم هجاي در جادویی(  الف

 (24/1) كلمه پایان كوتاه مصوت كردن تلفظ بلند زبانی اختيار اول درهجاي توگفتی(ب
5/0  

5/0 (4/1سيزدهم مصراع اول )ب( اختيار زبانی بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه )نقش نماي اضافه( ) درهجاي 15  

5/0 (4/1گزینه ب( درمصراع اول درپایه آوایی سوم  به جاي مفتعلن مفاعلن آمده است .) 14  

5/0 (4/1گزینه الف() 16  

5/0 (4/1گزینه ب( ) 17  

19 
(غالبا تعداد نشانه هاي هجایی ووزن واژه هاي یك مصراع با مصراع دیگر 2وبلند هستند (مصراع ها كوتاه 1(  4/1مستزاد )

 (4/1برابر نيست  )یك مورد كافی است () 
1 

5/0 (4/1مراعات نظير )تناسب( )                          نمره ( 6ج(زیبایی شناسی )  18  

 1 (4/1ب( تلميح )           (         4/1الف(داستان بيژن ومنيژه  ) 21
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا حدادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 (4/1گزینه الف( ) 21  

55/0 (24/1ج(گهر می ریزد )                               (   24/1ب(روي )                    ( 24/1الف( مشوش )نامرتب () 22  

 1 (4/1معراج ازپا افتادن ) -2                (           4/1شرم سرافرازي  ) -1 23

55/0 ( ) مفهوم مصراع دوم دليل مفهوم مصرا ع اول است (4/1(  مصراع دوم )24/1بيت الف(  ) 25  

24 

       (     24/1الف(اغراق )

            (     24/1ب(ایهام تناسب )

       (   24/1ج(ایهام )

 ( 24/1د(اسلوب معادله ) 

1 

5/0 (4/1)حس آميزي  26  

27 

 نمره (5د(تحليل نظم ونثر )

 (  4/1تشبيه فشرده اضافی) -2              ( 4/1سجع  ) -1لف( ا

 (4/1ب(گلستان سعدي )

5/1  

29 
 (   4/1زبان ساده وعاميانه   ) -1

 (4/1استفاده از ضرب ا  لمثل هاي عاميانه مثل آن روي كار باالست ،چه درد سر بدهم  ) -2
1 

28 
 (4/1الف روح حماسه  وبيان ویژگی هاي دوران  پيش از انقالب )الف( 

 (4/1گرایش به خيال بندي  مثل اسعاره ،كنایه ) -2( 4/1استفاده از نماد مثل دریا نماد اتحاد ) -1ب(
5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             ابراهیم باقرپور طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (و دوره هاي بعد از آن بود.24/1بخشيدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره ي صفوي )هدف این انجمن رهایی 

5/0 (1،درس   12( )صفحه ي  24/1)  

25/0 (1،درس  16( )صفحه ي 24/1تصنيف ها و ترانه هاي ميهنی. ) 2  

 0/25 (1،درس 19( )صفحه ي 24/1ج(ميرزا آقا تبریزي ) 3

5 
 (24/1دانش ها و فنون نوین)ذكر سه مورد،هر مورد-توّجه به مردم-و تربيت جدیدتعليم -قانون-وطن-آزادي

 (5،درس  56-54)صفحه هاي 
0/55 

 0/25 (5،درس 56( )صفحه ي 24/1اجتماعی. ) -طنز سياسی 4

6 
 (24/1(و زیبایی هاي روستاي زادگاهش یادمی كند.)24/1شاعردراین منظومه با شيفتگی تمام ازاصالت فرهنگی)

 (7،درس 71)صفحه ي 
5/0  

7 

برخالف  ترسيم افق هاي روشن و اميدبخش پيروزي-ستایش آزادي و آزادي خواهان-محكوم كردن استبداد و بی عدالتی

ه هاي طرح اسو- تكریم شهيد وفرهنگ شهادت باتكيه بر اسطوره هاي ملّی وتاریخی-ادبّيات نا اميد ومأیوس قبل ازانقالب

مبارز همچون حضرت امام  تاریخی به ویژه تاریخ اسالم مانند پيامبراكرم)ص(، امام علی)ع(، امام حسين)ع( و چهره هاي 

 (7،درس 76-74( )صفحه هاي 24/1خمينی)ره(.)ذكر دو مورد،هر مورد 

5/0  

9 

ر تفكّرشاع -مخاطب شعر،عامّه ي مردم هستند.-استمعشوق در ادبيّات معاصر مانند دوره هاي آغازین شعر فارسی زمينی 

آزاد  انتخاب موضوع موضوع شعر محدود نيست و بسيارتنوّع دارد و شاعر براي-بيشتر زمينی و پيرامون امور دنيوي است.

-ت.سشاعر صميمانه و متواضعانه ا لحن-مفاهيم خصوصی،سياسی و اجتماعی بسيار مورد توجّه شاعران قرار گرفته اند.-است.

 (11،درس 87)صفحه ي      (24/1مدح،ذم و هجو در شعر این دوره بسيار كم است.)ذكر دو مورد،هر مورد

5/0  

8 
 (                 11، درس 111( )صفحه ي 24/1كدام یك از الف(نادرست )

 (11،درس 88( )صفحه ي 24/1ب(درست ) 

5/0  

11 
 (                  2،درس 27( )صفحه ي 24/1نا همسان ) الف(

 (2،درس 26( )صفحه ي 24/1همسان ) ب(

5/0  

11 

 پایه هاي آوایی    
 خِ     رِ     كار      جَ    ها    نُ    آ    گَش  تِ   اَم   دَر  

 کِ    مَ    پُرس     گُ    زي    دِ    اَم   دِل   بَ    ري    بَر 

 - U - -   U       - U -            U U -         نشانه هاي هجایی  

 فعلن           مفاعلن        فاعالتن         وزن           

 (26()صفحه ي 24/1وزن)هرمورد -(24/1نشانه هاي هجایی)هرمورد -(24/1پایه هاي آوایی دومصراع)هرمورد 

 

55/0  

55/0  

55/0  

12 

 پایه هاي آوایی   
 بَ     را     یَد      ري     آ     سان    بِ     پا     خا     خَ     لَد     گَر     

 نِ     شی   نَد     کِ     دَر    دِل    بِ    خا    ري     چِ     سا    زَم     

 - - U - -           U - -          - - -           U           نشانه هاي هجایی 

 فعولن           فعولن          فعولن            فعولن            وزن          

 مصراع اول هجاي یازدهم-(24/1مصراع اّول هجاي هفتم تغيير كميّت مصوّت ها كوتاه تلفّظ كردن مصوّت بلند)

 (4،درس 44( )صفحه ي 24/1امكان حذف همزه)

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             ابراهيم باقرپور طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

13 

 پایه هاي آوایی    
 مَ    تِ    خيش     دِ   رَع    يُ    قِی   هَـ    مِ    دَر    خُر  

 خا       هَم          دُ   مَن    تُ    را   اَز     تُ   خا    هَن  

 نشانه هاي هجایی  
      U U  - - 

        - U - - 

  U       - U - 

  U       - U - 

        U U – U 

           -  - 

 فعلن           مفاعلن         فعالتن          وزن           

 هجاي شاعر در ركن پایانی،مصراع دوم،از یك هجاي بلند به جاي دو-آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در ركن اوّل،مصراع دوم

)ذكر دو مورد،هر مورد   .می آید كشيده بودن هجاي پایانی در مصراع وّل كه بلند به حساب-كوتاه استفاده كرده است.)ابدال(

 (3،كارگاه تحليل فصل 83( )صفحه ي 24/1

5/0  

15 

 پایه هاي آوایی    
 رَ    وا    یی       کَ   ال   مَم   را    بِ   سو   زي   دِه 

 گِ    دا    یی     کُ   نَد    آ   تَش    کَ   زان   گَر   می 

       - - U - - -         U - - -           U          نشانه هاي هجایی  

 فعولن          مفاعيلن        مفاعيلن         وزن           

 (24/1فعولن)-(24/1مفاعيلن)-(24/1الف(مفاعيلن)

 (11،درس 119(                 )صفحه ي 24/1محذوف)-(24/1مُسَدَّس)-(24/1ب(هزج)

55/0  

55/0  

25/0 (4،درس 45( توضيح اضافی:تغيير كميّت مصوّت ها)بلند تلّفظ كردنِ مصّوتِ كوتاه()صفحه ي 24/1الف(زبانی ) 14  

16 

-.تكميل می كنند افزوده شده كه معنی مصراع قبل یا بعد از خود را(در این نوع شعر به آخر هر مصراع واژه هایی 24/1مُستَزاد)

قالب هاي شعر كهن مثل مُستَزاد  كوتاهی و بلندي مصراع هاي شعر، در برخی از -این واژه ها همه از نظر وزن یكسان هستند.

 (11، درس 111()صفحه ي 24/1پيشينه داشته است. )ذكر یك مورد ویژگی 

5/0  

25/0 (3،درس 33(  )صفحه ي 24/1)تناسب(   )مراعات نظير  17  

5/0  (3، درس 36(  )صفحه ي 24/1تلميح)-(24/1اشاره دارد به داستان عاشقانه ي ليلی و مجنون) 19  

5/0  (3، درس 36(  )صفحه ي 24/1تضمينی از آیه ي قرآن ) –( 24/1جَناتٌ تَجري تَحِتهَااالَنهار ) 18  

5/0 (6، درس 62(         )صفحه ي 24/1ب(مِی )(     24/1الف(مرتّب ) 21  

25/0 (6، درس 62(    )صفحه ي 24/1نرود ) برود، 21  

22 
 (24/1فریاد هميشه با صدا همراه است و در اینجا صداي بلند را با صفت بی صدایی آورده است.)-(24/1فریاد بی صدایيم )

 (6، درس 61)یا هر توضيح مشابه دیگر(     )صفحه ي 

 5/0  

23 

اغراق  پرورده بودن بدن معشوق درحساس بودن وظریف بودن و ناز-(24/1« )بدنش را نازكی آزار رساند از » مصراع دوم

شاعر می گوید بدن معشوق آنقدر حساس است كه حتّی اگر  ()یا هر توضيح مشابه دیگر(  توضيح اضافی:24/1شده است.)

 (8، درس 82او آزار می رساند.   )صفحه ي باز به بدن  جامه اش از برگ گل سرخ باشد،

 5/0  

25 

 (           24/1الف(باقی / كار افتاده )ذكر یك مورد 

لف از هر مخت )ذكر دو معنی در مشكل افتاده، دچار مشكل - با تجربه،آزموده : پاینده،جاوید / كار افتاده-ب(باقی:بقيّه،دیگران

 (8رس ، د82(       )صفحه ي 24/1واژه، هر معنی 

25/0  

 5/0  

24 
 (24/1هم كافی است.( )«روي»الف(روي به معنی چهره كه در اینجا به همين معنا است. / فلز روي )ذكر واژه ي

 (8،درس 85(    )صفحه ي 24/1زر )-(24/1ب(مس )

 5/0  

 5/0  

26 

كه »پشت شده اند. / ذكرمصراع دومالف(شاعر می گوید:كهن ساالن در خاک به دنبال روزگارجوانی می گردند،بنابراین خميده 

 (24/1« )اندر خاک می جویند ایّام جوانی را

 (12، درس 117(                   )صفحه ي 24/1ب(حُسن تعليل )

25/0  

25/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

             ابراهيم باقرپور طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

27 

 (                      24/1الف(شعرِتر شيرین )

؛ به معناي نيكو و شيرین كه یكی از طعم ها است«تر»یا تركيب شدن حسّ شنوایی و چشایی / واژه ي ب(به دليل آميخته شدن

(                  24/1هم آميخته است. ) همراه با شعر كه مربوط به گفتار است به كار رفته و شاعر حس هاي شنوایی و چشایی را در

 (12، درس 117)صفحه ي 

 

25/0  

25/0  

29 

 (24/1آزاده جفاي فلك بيش می رسد / اوّل بال به عاقبت اندیش می رسد ) «:ب»بيت الف(

بيشتر از  دراین بيت هركدام ازمصراع ها معادلی براي دیگري است.درمصراع اوّل گفته شده كه انسان آزاده وجوانمرد ب(

(               24/1د.)یا هر توضيح مشابه دیگر(  )روزگار ستم می بيند. همانطور كه انسان عاقبت اندیش زودتر به بال گرفتار می شو

 (12، درس 116)صفحه ي 

  

25/0  

25/0  

28 

شخصّيتی یا شخصيّت هایی زمينی هستند كه از ویژگی هاي شعر دوره ي  «شما»در این شعر،منظور از معشوق زمينی، الف(

 معاصر است.

 همسایگی زمين آورده است.  خورشيد را از آسمان به تفكّر كلّی شعر،زمينی و دنيایی است؛به طوري كه شاعر، ب( 

 )یا هر توضيحات مشابه دیگر( لحن شاعر صميمی و متواضعانه است. ج(

 (5،كارگاه تحليل فصل 121(    )صفحه ي 4/1)ذكر دو ویژگی،هر ویژگی 

1 

31 

 صميمی و قابل فهم.  ساده، الف(

باالست، دست و پایش را گم كرده، دلش  آن روي كار چه دردسرت بدهم،كنایات عاميانه مثل  استفاده از زبان محاوره و ب(

 می تپد و رنگش می پرد. 

)صفحه ي  (4/1)فرانسوي(. )یا هر توضيحات مشابه دیگر()ذكر دو ویژگی،هر ویژگی  استفاده از كلمات بيگانه مثل ژاندارم ج(

 (2، كارگاه تحليل فصل 64

1 

31 
 تضاد:مشكل و آسان / تلميح:وَالقَلَم وَ ما َیسطُرونَ مراعات نظير:برق،نور / 

 (   1، كارگاه تحليل فصل 38(   )صفحه ي 4/1)ذكر دو مورد،هر مورد  )یا هر پاسخ درست دیگر.( 
1 

32 
كنایه از خساست و بخيلی. )یا هر پاسخ درست «خشك دستی»نفسانی،خشك دستی: سجع / می برد،می یافت: سجع /  

 (11، درس 113(             )صفحه ي 4/1مورد،هر مورد  دیگر.( )ذكر دو
1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا بیاتی بوجخی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ابيات و عبارات را به نثر ساده  وروان بازگردانی كنيد .                        قلمرو فكري

 گفت هوشياري بيار این جاكسی هوشيار نيست.          گفت باید حد زند هوشيار مردم مست را         
 خبر از من به رفيقی كه به طرف چمن است              همت از باد سحر می طلبم گر ببرد          

 عصار ه تاكی به قدرت او شهد فایق شده                                                                 
 عشق آتش است هر جا كه باشد جز او رخت دیگري ننهد.                                            

                                         مرد نقّال از صدایش ضجّه می بارید                               
 چون رعيت كم شد ارتفاع والیت نقصان پذیرفت.                                                       

 با ایشان از وجه زاد و توشه گرده اي بيش نبود                                                         
 چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي / بباید زدن سنگ رابر سبوي   

4 

2 
 مفهوم بيت زیر در كدام گزینه آمده است ؟    

 شو منفجر اي دل زمانه                                    وان آتش خود نهفته مپسند    
 گزینه یك و دو - 5           توصيف كوه دماوند -3          دعوت به مبارزه و قيام  -2         پنهان نكردن راز درون 1-

5/0  

3 
 مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بيت زیر چيست ؟                                           

 "چون رود اميدوارم ، بيتابم و بی قرارم          چون می روم سوي دریا جاي قرار من و تو  "     
25/0  

5 
 هر بيت زیر بيانگر كدام وادي از هفت وادي عرفان است ؟                                               

 هشت جنت نيز اینجا مرده اي است             هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است      –الف 
 ملك اینجا بایدت در باختن                      ملك اینجا بایدت انداختن       -ب

5/0  

4 

                                   در بيت  هاي زیر از داستان گذر سياوش از آتش :                                                                                 
 سرانجام گفت : ایمن از هر دوان             نگردد مرا، دل، نه روشن روان 

 مگر كاتش تيز  پيدا   كند                 گنه كرده  را زود رسوا كند                                                  

 در مصرع اول منظور از هر دوان چيست ؟  –الف 
 اربرد آن در این داستان توضيح دهيد . در مورد واژه ي آتش و ك -ب
 با توجه به مصراع دوم از بيت اول كدام ویژگی ها از كيكاووس سلب شده است؟   -پ

1 

6 
این گونه است كه عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بيند و نه توجه به گرد و غبار و جراحات پيري دارد  "در عبارت : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ویژگی عشق جاودانی را چه می داند ؟                                                                                            "
5/0  

7 
 مفهوم كلی ابيات زیر رابنویسيد.                                                                                    

 شو منفجر اي دل زمانه                                                وان آتش خود نهفته مپسند       
                                            آیين طریق ازنفس پير مغان یافت                          آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند                                         

1 

9 
               فرخی یزدي دربيت زیر خود راباكدام ویژگی معرفی می كند؟                          

 انصاف وعدل داشت موافق بسی ولی                             چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت                   
25/0  

8 

 قلمرو ادبی
 در ابيات و عبارات زیر آرایه ي موجود در ستون الف را از ستون ب بيابيد و مقابل هر مورد بنویسيد. 

 )ب(                            )الف(                                                                          
 استعاره                       لب و دندان سنایی همه توحيد تو گوید                              

 مجاز               و صداي شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پيچيد            
 تشبيه                        باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد                           

 كنایه         چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي/بباید زدن سنگ را بر سبوي       

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بوجخیزهرا بياتی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 درستی یا نادرستی آرایه ي مقابل هر مورد را مشخص كنيد .                               

 ) ایهام (                         گفت : رو صبح آي قاضی نيمه شب بيدار نيست .                          

 حسن تعليل                     تا درد و ورم فرو نشيند / كافور بر آن ضماد كردند.                          

 اسلوب معادله      آیين طریق از نفس پير مغان یافت / آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند . 

 )  مبالغه (                                                                                   یكی تازي اي برنشسته سياه /همی خاک  نعلش برآمد به ماه           

1 

11 
 دربيت زیر برزخ سرد و شب نماد چه مفاهيمی هستند ؟                                  

                             آنجا در آن برزخ سرد، دركوچه هاي غم و درد / غير از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو                                         
5/0  

5/0 در درس كباب غاز كدام ویژگی هاي نثر نویسنده بر تاثير گذاري داستان افزوده است؟  12  

13 

 حفظ شعر                                                                                           

 دو بيت اول شعر صبح ستاره باران را بنویسيد. –الف 

 بيت ها را كامل كنيد.  -ب 

 -----------------------------تنيده یاد تو در تار و پودم ، ميهن اي ميهن !/

 / آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه       -----------------------------------------

2 

15 

 قلمرو زبانی      

 معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسيد.                                                     

 بخروش چو شرزه شير ارغند      -یكی از صاحبدالن  سر به جيب مراقبت فرو برده   

 كزین كوه آتش نيابم تپش   -پيرمرد از داخل كازیه یك پاكت برداشت   

 خنده ي تو شمشيري است آخته     -شيرمردي باید این ره را شگرف   

5/1  

14 

 واژه ي صحيح را در هر جمله انتخاب كنيد .                                                 

 خواست ازاین محبت هرگز ندیده سپاسگزاري/سپاسگذاري كند. –الف 

 كردند  "ضماد / زماد  "كافور بر آن  –ب 

 ضربی دروازه هاي آن باقی است . "طاق / تاق  "هنوز  –پ 

55/0  

16 
 از بين واژه هاي زیر واژه هاي صحيح را بيابيد .                                            

 قدر : ارزش               عنابت:توبه                          غایی:نهایی  قرب:نزدیكی 
55/0  

17 

 واژه ي حذف شده ونوع حذف رادرابيات وعبارات زیر مشخص كنيد.                        

 بدان كه از جمله نامهاي حسن یكی كمال است ویكی جمال

 دیروزدرغربت باغ من بودم ویك چمن داغ/امروز خورشيد دردشت آیينه دار من وتو 

1 

19 
 رامشخص كنيد.درهریك از گرو هاي زیروابسته ي وابسته ونوع آن 

 هواي نسبتا پاک                            چراغ امپراتوري روم
1 

18 
                                                      با كدام یك ازروشهاي دریافت معنا می توان به معناي واژه ي )اندیشه(دربيت زیر پی برد.                                            

 چو بشنيد خسرو از آن شاد گشت                       روانش ز اندیشه آزاد  گشت
5/0  

21 
 جمله زیر چند جزیی وگذرا به چيست؟      

 عشق همه خود آتش است.                      
5/0  

21 
 در عبارت زیر جمله هسته ووابسته رامشخص كنيد.                                    

 اگر این غاز رابراي ميهمانان امروز بياوریم براي ميهمان هاي فرداازكجا غاز خواهی آورد.
5/0  

22 

 نقش هاي تبعی رادر عبارت زیر مشخص كنيد.)دومورد(                              

آشيان  زمين،بردرختی بلندما پرندگان رانيز پيشواوشهریاري است.نامش سيمرغ است ودر پس كوه قاف ،بلندترین كوه روي 

 دارد.

5/0  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا بیاتی بوجخی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ابيات و عبارات را به نثر ساده  وروان بازگردانی كنيد .                        قلمرو فكري

 گفت هوشياري بيار این جاكسی هوشيار نيست.          گفت باید حد زند هوشيار مردم مست را         

 خبر از من به رفيقی كه به طرف چمن است              همت از باد سحر می طلبم گر ببرد          

 عصار ه تاكی به قدرت او شهد فایق شده                                                                 

 عشق آتش است هر جا كه باشد جز او رخت دیگري ننهد.                                            

 مرد نقّال از صدایش ضجّه می بارید                                                                       

                                     چون رعيت كم شد ارتفاع والیت نقصان پذیرفت.                   

 با ایشان از وجه زاد و توشه گرده اي بيش نبود                                                         

 چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي / بباید زدن سنگ رابر سبوي   

4 

2 

 مفهوم بيت زیر در كدام گزینه آمده است ؟    

 شو منفجر اي دل زمانه                                    وان آتش خود نهفته مپسند    

 گزینه یك و دو - 5           توصيف كوه دماوند -3          دعوت به مبارزه و قيام  -2         پنهان نكردن راز درون 1-

5/0  

3 
 مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بيت زیر چيست ؟                                           

 "چون رود اميدوارم ، بيتابم و بی قرارم          چون می روم سوي دریا جاي قرار من و تو  "     
25/0  

5 

                               هر بيت زیر بيانگر كدام وادي از هفت وادي عرفان است ؟                 

 هشت جنت نيز اینجا مرده اي است             هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است      –الف 

 ملك اینجا بایدت در باختن                      ملك اینجا بایدت انداختن       -ب

5/0  

4 

                                   در بيت  هاي زیر از داستان گذر سياوش از آتش :                                                                                 

 سرانجام گفت : ایمن از هر دوان             نگردد مرا، دل، نه روشن روان 

 گنه كرده  را زود رسوا كند                                                                  مگر كاتش تيز  پيدا   كند 

 در مصرع اول منظور از هر دوان چيست ؟  –الف 

 در مورد واژه ي آتش و كاربرد آن در این داستان توضيح دهيد .  -ب

 س سلب شده است؟ با توجه به مصراع دوم از بيت اول كدام ویژگی ها از كيكاوو  -پ

1 

6 
این گونه است كه عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بيند و نه توجه به گرد و غبار و جراحات پيري دارد  "در عبارت : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ویژگی عشق جاودانی را چه می داند ؟                                                                                            "
5/0  

7 

 مفهوم كلی ابيات زیر رابنویسيد.                                                                                    

 شو منفجر اي دل زمانه                                                وان آتش خود نهفته مپسند       

                                            آیين طریق ازنفس پير مغان یافت                          آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند                                         

1 

9 
               فرخی یزدي دربيت زیر خود راباكدام ویژگی معرفی می كند؟                          

 انصاف وعدل داشت موافق بسی ولی                             چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت                   
25/0  

8 

 قلمرو ادبی

 در ابيات و عبارات زیر آرایه ي موجود در ستون الف را از ستون ب بيابيد و مقابل هر مورد بنویسيد. 

 )ب(                            )الف(                                                                          

 استعاره                       لب و دندان سنایی همه توحيد تو گوید                              

 مجاز               و صداي شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پيچيد            

 تشبيه                        باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد                           

 كنایه         چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي/بباید زدن سنگ را بر سبوي       

1 



 

336 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بوجخیزهرا بياتی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 درستی یا نادرستی آرایه ي مقابل هر مورد را مشخص كنيد .                               

 ) ایهام (                         گفت : رو صبح آي قاضی نيمه شب بيدار نيست .                          

 حسن تعليل                     تا درد و ورم فرو نشيند / كافور بر آن ضماد كردند.                          

 اسلوب معادله      آیين طریق از نفس پير مغان یافت / آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند . 

 )  مبالغه (                                                                                   یكی تازي اي برنشسته سياه /همی خاک  نعلش برآمد به ماه           

1 

11 
 دربيت زیر برزخ سرد و شب نماد چه مفاهيمی هستند ؟                                  

                             آنجا در آن برزخ سرد، دركوچه هاي غم و درد / غير از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو                                         
5/0  

5/0 در درس كباب غاز كدام ویژگی هاي نثر نویسنده بر تاثير گذاري داستان افزوده است؟  12  

13 

 حفظ شعر                                                                                           

 دو بيت اول شعر صبح ستاره باران را بنویسيد. –الف 

 بيت ها را كامل كنيد.  -ب 

 -----------------------------تنيده یاد تو در تار و پودم ، ميهن اي ميهن !/

 / آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه       -----------------------------------------

2 

15 

 قلمرو زبانی      

 معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسيد.                                                     

 بخروش چو شرزه شير ارغند      -یكی از صاحبدالن  سر به جيب مراقبت فرو برده   

 كزین كوه آتش نيابم تپش   -پيرمرد از داخل كازیه یك پاكت برداشت   

 خنده ي تو شمشيري است آخته     -شيرمردي باید این ره را شگرف   

5/1  

14 

 واژه ي صحيح را در هر جمله انتخاب كنيد .                                                 

 خواست ازاین محبت هرگز ندیده سپاسگزاري/سپاسگذاري كند. –الف 

 كردند  "ضماد / زماد  "كافور بر آن  –ب 

 ضربی دروازه هاي آن باقی است . "طاق / تاق  "هنوز  –پ 

55/0  

16 
 از بين واژه هاي زیر واژه هاي صحيح را بيابيد .                                            

 قدر : ارزش               عنابت:توبه                          غایی:نهایی  قرب:نزدیكی 
55/0  

17 

 واژه ي حذف شده ونوع حذف رادرابيات وعبارات زیر مشخص كنيد.                        

 بدان كه از جمله نامهاي حسن یكی كمال است ویكی جمال

 دیروزدرغربت باغ من بودم ویك چمن داغ/امروز خورشيد دردشت آیينه دار من وتو 

1 

19 
 رامشخص كنيد.درهریك از گرو هاي زیروابسته ي وابسته ونوع آن 

 هواي نسبتا پاک                            چراغ امپراتوري روم
1 

18 
                                                      با كدام یك ازروشهاي دریافت معنا می توان به معناي واژه ي )اندیشه(دربيت زیر پی برد.                                            

 چو بشنيد خسرو از آن شاد گشت                       روانش ز اندیشه آزاد  گشت
5/0  

21 
 جمله زیر چند جزیی وگذرا به چيست؟      

 عشق همه خود آتش است.                      
5/0  

21 
 در عبارت زیر جمله هسته ووابسته رامشخص كنيد.                                    

 اگر این غاز رابراي ميهمانان امروز بياوریم براي ميهمان هاي فرداازكجا غاز خواهی آورد.
5/0  

22 

 نقش هاي تبعی رادر عبارت زیر مشخص كنيد.)دومورد(                              

آشيان  زمين،بردرختی بلندما پرندگان رانيز پيشواوشهریاري است.نامش سيمرغ است ودر پس كوه قاف ،بلندترین كوه روي 

 دارد.

5/0  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا آهنگرانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جاي خالی را با عبارت مناسب پر كنيد.
 علت تامه شرط ............و.........براي پيدایش معلول است.-1
 .....است.....جهان پی می بریم و نظام معين هستی نتيجه اصل..... .....اجزاي.....باپذیرش اصل عليت به...-2
 انس انسان با طبيعت ناشی از تشابه......و..........است.-3
 رسيده اند.............می خواند. عرفان به حد كمال هم اشراق و برهانی و سهروردي ، كسانی را كه هم درصور-5
می كند وشيوه اي یگانه در تحقيق    هم تركيب  ...و وحی قرآنی را با...و..............ابتكار مالصدرا دراین است كه سه طریق -4

 فلسفی بوجود  می آورد.
 حيات یك ملت در گرو حيات..............آن ملت است.-6

5/2  

2 

 جمالت درست ونادرست را مشخص كنيد.
 باحيرت در برابر هستی و چيستی اشياءآغاز می شود. از نظر افالطون ،فلسفه-1
 مباحث توحيد وصفات الهی درفلسفه منطبق بر سفرفی الخلق بالحق عرفان است.-2
 هرموجودي ازآن جهت كه بهره اي از وجوددارد،نشانه اي ازوجودنامتناهی حق است.-3
 را  ناشی ازعادت ذهن می داند.درفلسفه جدیدغرب ،عقلی بودن اصل عليت انكارشده و اعتقادبه آن -5

2 

3 

 كشف ارتباط)موارد سمت راست رابه چپ وصل كنيد.یك مورداضافی است(
 الف: معلم ثانی                                                   الف:تبيين نظام آفرینش

 ب: اشارات وتنبيهات                                         ب: متكلمين
 قاعده امكان اشرف                                       ج: فارابیج: 

 د:مالصدرا                                                          د:ابن سينا
 ه: سرچشمه واحدداشتن عقل ودین                                                                         

2 

 2 ب: اشتراک معنوي وجود                 الف: تشكيك وجود         ات را شرح دهيد:اصطالح 5

4 

 پاسخ كوتاه بدهيد.
 الزمه عبورازفطرت اول به ثانی چيست؟ -1

 دو واقعه مهم كه دردوران عباسيان موجب تحول فرهنگی و رونق نهضت ترجمه شد، را بنویسيد. -2

 چه موضوعی است؟ كتاب مقاصدالفالسفه اثر چه كسی و درباره -3

 چيست؟ "اشراق"علت نامگذاري فلسفه سهروردي به  -5

 روش عرفان درشناخت حقيقت، متكی به چيست؟ -4

 نقطه اتصال همه جریانهاي فكري عالم اسالم كدام مكتب است؟ -6

 چيست؟ "اصول فلسفه وروش رئاليسم"موضوع كتاب   -7

5/3  

6 
 سواالت تشریحی )پاسخ كامل بدهيد(

 یك دليل بر مغایرت وجود و ماهيت بامثال بياورید؟              
1 

 1 امكان ذاتی را تعریف كنيد.                       7

/55 سه موردازویژگی هاي ارباب انواع در فلسفه سهروردي رابيان كنيد. 9  

 1 معلوم بالذات را با مثال تعریف كنيد. 8

 1 ومتكلمين را برفلسفه اسالمی بنویسيد.تاثير برخوردهاي فكري عرفا  11

  5/1 نظر یه فقروجودي مالصدرا درباره مالک نيازمندي معلول به علت را شرح دهيد 11

 1 نظر عالمه طباطبایی را درباره كيفيت پيدایش مفهوم عليت در ذهن به اختصار شرح دهيد. 12

/55 ویژگی هاي سنت فلسفی اسالمی را فقط نام ببرید 13  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضیه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره ( 7قلمرو زبانی ) 

  معنی واژه هایی را كه زیر آن ها خط كشيده شده بنویسيد.

 در خبر است از رحمت عالميان و صفوت آدميان                 زین بی خردان سفله بستان      

 رخش ، آن  طاق  عزیز ، آن تاي بی همتا          سوداي عشق از زیركی جهان ، بهتر ارزد.                   

 خنده تو براي دستان من  شمشيري است آخته                              پيشت آید هر زمانی صد تعب                 

175 

2 
 زیر وازه هاي درست امالیی خط بكشيد. 

 سينه خواهم شرحه شرحه از ) فرا ق / فراغ (            از این تنگ ) خوار / خار ( است اگر بگذرم   
075 

3 

 با توجه به متن زیر  واژه هاي نادرست امالیی را مشخص كرده ، صحيح آن ها را بنویسيد. 

پژمرد و صفاي اهورایی آن همه زیبایی به آن باغ  پر از گل هاي رنگين شعر و احساس  در صموم سرد این عقل بی درد   "

 "به خواب رفتم. "اسرا  "این علم عدد بين آلود. من آن شب پس از گشت و گذار در  آسمان  ، خسته از نشعه خوب آن 

 این برایش سخت آسان بود و سا ده بود /  همچنان كه می توانست او ، اگر می خاست  /

 بيندازد به باال ، بر درختی ، گيره اي ، سنگی  / و   فراز آید به باالكان كمند شست خم خویش  بگشاید  / و  

1 

5 
 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسيد. 

 درنيابد حال پخته هيچ خام           بس كه بی شرما نه و پست است این تزویر     
075 

4 
 را در واژه هاي زیر بنویسيد.                                          "ان  "مفهوم نشانه 

 با مدا دان                                              كاویان                                                        
075 

6 
 فعل محذوف را در بيت زیر بيابيد  و نوع  حذف را بنویسيد . 

 شيرمردي باید این ره را شگرف              زان كه ره دور است و دریا ژرف ژرف             
075 

7 
 را در عبارت زیر بنویسيد.  "ساخت  "واژ ي   كاربرد

 او با نامالیمات زندگی ساخت                         
0725 

9 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دیروز اگر سوخت اي دوست ، غم برگ و بار من و تو         امروز می آید از باغ ، بوي بهار من و تو 

 گروه مفعولی را  بنویسيد.  "الف (  هسته  

 ب (  نقش كلمه مشخص شده را بنویسيد.  

075 

8 
 وابسته هاي وابسته را مشخص كرده ، نوع آن را بنویسيد. 

 یك كربال شكوه به چشمت نهفته است                   اي روضه مجسم گودال قتلگاه   
1 

11 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 ليك كس را دید جان دستور نيست               تن ز جان و جان ز تن مستور نيست          

 الف (  یك حرف ربط  ) پيوند ( همپایه ساز بيا بيد.   

 در چه نقشی به كار نرفته است ؟ "جان  "ب(  كلمه     

 ( نها د5             (  مضاف اليه      3       ( مفعول        2    ( متمم            1           

 را بنویسيد. كلمه مشخص شده در بيت باالج( نقش      

0755 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نمره ( 4قلمرو ادبی )   

 را بيابيد. "اسلوب معا دله ، مجاز ، اغراق، تلميح    "در ابيات زیر آرایه هاي 

 یافت                     آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادندالف ( آیين طریق از نفس پير مغان 

 می برد هر جا كه خواهد اسب ،خواب آلوده را        ب(   دل چو شد غافل ز حق ، فرمان پذیر تن بود 

 همی خاک نعلش برآمد به ماه        ج(  یكی تازي اي برنشسته سياه                        

 باید كه خاک درگه اهل هنر شوي        ي وصال است حافظا             د(  گر در سرت هوا 

1 

12 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دل  گرمی و دم سردي ما بود كه گاهی                       مرداد مه و گاه دي اش نام نهادند     

 كنایه از چيست ؟ "دم سرد بودن  "الف (   

 ب (  حداقل دو آرایه دیگر در بيت بيابيد  

1 

13 
 در مصراع دوم كنایه از چيست ؟  "گرم رو   "را بيابيد .    "وجه شبه  "در  بيت زیر 

 عاشق آن باشد كه چون آتش بود              گرم رو ، سوزنده و سركش بود    
075 

15 

 كدام گزینه همه آرایه هاي بيت زیر را ندارد ؟ 

 چشم بشر نبيندت روي               بنهفته به ابر چهر دلبندتا 

 الف ( تناسب و اغراق                     

 ب(  تشخيص و حسن تعليل     

 (  اغراق و استعاره      ج

 د(  تشبيه و حسن تعليل 

075 

14 

 شعر حفظی 

 . ديرا كامل كن اتياب

 ..اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار                     ..................................................................   

 ان................................................................                            لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره بار   

 ....................................................................          ترسم تو را ببيند و شرمندگی كشد                      

 يتا كيمياي عشق بيابی و زر شو                           ................................................................    

 

2 

16 

 نمره (  9قلمرو فكري ) 

 ؟در مصراع  زیرچيست  "كليد گنج مروارید  "مقصود شاعر از 

 این نخستين بار شاید بود كان كليد گنج مروارید او گم شد.           

0725 

17 

 ابيات زیر بيانگر كدام وادي در سير و سلوک است ؟

 الف ( هر كسی بينا شود بر قدر خویش               باز یابد در حقيقت صدر خویش 

 ب( روي ها  چون زین بيابان دركنند                   جمله سر از یك گریبان بر كنند 

075 

 075 نماد چه انسان هایی هستند ؟ "هدهد و بلبل   "در منطق الطير عطار  19

18 

 گزینه ارتباط موضوعی دارد ؟بيت زیر با كدام 

 نگردد تبه نام و گفتار پاک        ز خورشيد و از آب و از باد و خاک     

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو    الف ( غرق غباریم و غربت با من بيا به سمت باران   

 دوست گل یادگار من و تو در باغ می ماند اي     ب ( با این نسيم سحر خيز برخيز اگر جان سپردیم  

0725 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 .با توجه به متن زیر  به سواالت پاسخ دهيد 

 و دمش چونان حدیث - آن سكوتش ساكت و گيرا -آن صدایش گرم ، نایش گرم  –مرد نقال 

 راه می رفت و سخن می گفت   –آشنایش گرم   

 چيست ؟  "حدیث آشنا "منظور شاعر از  (الف 

 ب ( دو ویژگی سخن مرد نقال را بنویسيد .

0755 

21 
 در بيت زیر خطاب شاعر به كيست و شاعر چه توصيه اي به او دارد ؟ 

 شو منفجر اي دل زمانه                وان آتش خود نهفته مپسند    
075 

22 
 اجتماع در زمان شاعر است ؟مصراع دوم بيت زیر  بيانگر كدام حقيقت 

 گفت : پوسيده است ، جز نقشی ز پود و تار نيست      گفت : از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم  
075 

23 
 با توجه به متن زیر ، دو صفت بارز خداوندرا بنویسيد.   

 باران رجمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دریغش همه جا كشيده  
075 

25 

  مفهوم بيت زیر با كدام گزینه مطابقت دارد ؟

 "نی حدیث راه پرخون می كند                    قصه هاي عشق مجنون می كند  "

 (  اشتياق پایان ناپذیر عاشق       الف   

 ( جاري بودن عشق در تمام هستی ب  

 ( پرخطر بودن راه عشق                ج    

 افراد در تاثير پذیري از عشق( نقش ظرفيت وجودي  د   

0725 

24 

 معنی و مفهوم نظم و نثر

 معنی و مفهوم ابيات و عبارات زیر را بنویسيد. 

 /. (74الف ( پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.)   

 (  1ب تو قلب فسرده زمينی          از درد ورم نموده یك چند  )   

 /.(24ج( ممات بی عشق می یاب . )   

 ( 1د( در خوش زبانی نوک جمع را چيده و  متكلم وحده و مجاس آراي بال معارض شده است )   

 /.(4ه( سر پر ز شرم و بهایی مراست . )  

 /.(4و( این عيار مهر و كين مرد و نامرد است. )  

4 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه زمانیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 مناسب پركنيد:جاهاي خالی رابا كلمات 

 الف( فلسفه ،علم..........است و به این اعتبار به آن ...........می گویند.

 ب( ابن ناعمه كتاب .........را كه بخشی ازتاسوعات ...........است ،ترجمه نمود.

 ج( از نگاه فالسفه ي مشاء همه ي واقعيت هاي عالم ..........هستند وشریك الباري...........است .

 بوسيله اصل ........ارتباط وپيوستگی موجودات جهان وبوسيله اصل..........نظام معين هستی ثابت می شود. د(

2 

2 

 درجمالت زیر صحيح وغلط رامشخص كنيد:

 الف( مقصود فالسفه از فطرت اول ، لحظاتی است كه آدمی ازقيد عقل معاش فارغ شود.

 شناخت قرارمی گيرد، درذهن به دو بخش تقسيم می شود .ب( هر واقعيت یگانه در جهان ، وقتی موضوع 

 بقا می داند . ج( فارابی، گرایش فطري بشر بسوي اجتماع را ، به منظور دست یابی به برترین كماالت و

 د( مردم مدینه فاضله،ازخيرات جز فراخی درتمتع لذت ها نمی شناسند واگربه آن دست یابند،سعادتمنداند .

 متفكري است كه فرهنگ غرب را ،تنها فرهنگ اصيل معرفی كرده است . ه( برتراندراسل ،

 و( تفكر واخالق ، مهم ترین پيام سنت فلسفه ي اسالمی براي جهان امروز است .

 ح( فيلسوف اشراقی ، تحقيق فلسفی به شيوه ي استدالل محض را بی حاصل می داند .

   به همين منظور حقایق مجرده را نور ميداند.ط( فارابی از واقعيت اشياء به نور تعبير می كند و 

2 

3 

 اصطالحات زیر را تعریف كنيد:

 الف( علت تامه :

 ب( بطالن تسلسل علل: 

 ج( علم حصولی :

 د( عارف :

 

5/0  

5/0  

1 

5/0  

5 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 كتاب مقاصد الفالسفه اثركيست؟
5/0  

5/0 چه می داند؟ابن سينا منشاء كرامات ومعجزات را  4  

5/0 سفر دوم عرفا )بالحق فی الحق( مطابق با كدام سفر مالصدرا است؟ 6  

5/0 انكار اصل عليت در فلسفه ي غرب ، از كدام دیدگاه ناشی می شود؟ 7  

5/0 مال صدرا مالک نيازمندي معلول به علت رادر چه می داند؟ 9  

5/0 به اعتقاد ابن سينا، عنایت به چه معنایی است؟ 8  

5/0 (از ثبات وقرار محروم استاین بيان مالصدرا در توضيح چيست؟  )وجودي سيال وجاري كه به جهت ضعف مرتبه ي وجودي  11  

11 

 با توجه به مراتب انوار سهروردي پاسخ دهيد:

 الف( طبقه اي از انوار قاهركه تدبيرامور عالم طبيعت به عهده ایشان است .

 فرشتگان كه به وساطت آنها درطبيعت تاثير ایجاد می شود .ب( رشته ي متوسط از 

 ج( باالترین مرتبه عالم هستی كه حكماي مشاء آن را واجب الوجود می نامند .

5/1  

5/0 مالصدرا واقعيت وعينيت را ما بازاء مفهوم وجود می داند یا ماهيت؟ 12  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه زمانيان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

13 

 به بحث تشكيك وجود هر یك از عبارات سمت راست با كدام عبارت سمت چپ ارتباط دارد؟با توجه 

 انسان                                                                               متواطی      

 مشكك                              وجود                                                        

 ثابت                                                                                               

1 

15 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد:   

 هاي مشرق زمين چه بود؟ انگيزه ي اصلی خاورشناسان از پژوهش در تمدن
5/0  

 1 فالسفه ي مشاء را باهم مقایسه كنيد. روش كالمی و 14

 1 چرا فلسفه سهروردي به اشراق معروف است؟ 16

5/1 نظر مالصدرا ومتكلمين رادرباره عقل ودین مقایسه كنيد . 17  

5/1 نظرحكمت متعاليه در مورد حركت چيست؟ چرا؟ 19  

5/1 كيفيت پيدایش عليت در ذهن بنا به نظر عالمه طباطبایی چگونه است؟ 18  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد نامور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام عبارت غلط است. 
 بيانگر هدف ما بعدالطبيعه است.«هرآن كو ز دانش برد توشه اي       جهانی است بنشسته در گوشه اي»بيت -1
 درمتن وبطن خوداسالم جست وجوكرد ونه دربرخوردتاریخی اسالم بافلسفه هاي دیگر.خاستگاه فلسفه اسالمی راباید  -2
 درپرتواصل سنخيت،جهان تابع یك نظام ضروري وحتمی می باشدكه روابط موجودات ازقطعيت وحتميت برخورداراست.-3
 ست.ا«از ادراک آدمیاصل واقعيت مستقل »نخستين و مهم ترین اصلی كه می تواند مبدا تحقيق فلسفی قرار گيرد -5
 تعبير می كند.«عشق»ابن سينا از مبدا درونی اشياءكه سبب حركت و سكون آن هاست به -4
 می باشد. «علم حضوري»و در معلوم بالعرض«علم حصولی»در اعتقاد شيخ اشراق،خاستگاه در معلوم بالذات  -6

5/1  

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.
 را اولين بار...................................در اشارات خود بكار برد ولی فلسفه او به این نام مشهور نشد.«متعاليهحكمت »تعبير -1
اشياءقرار می گيرد،همان ماهيت است كه مغایرت آن با ....................از مباحث اصولی «ذات»پاسخی كه در برابر سوال از -2

 حكمت مشاء است.
 «حدوث ذاتی» و «امكان ذاتی»به ترتيب   ....................... و ........................... زمندي معلول به علت از دیدگاهمالک نيا -3

 می باشد.
 از دیدگاه فارابی عامل برپایی جوامع .....................................................است. -5
 ................................را به منظور تلخيص و حمله به آراي فيلسوفان مشایی نگاشت .  و كتاب............................غزالی  -4
 و ..................... را نتيجه انتزاعی ذهن بدانيم مبناي عقيده ما به ترتيب اصالت «ماهيت» و «وجود» هر گاه -6

 .......................است.
 به اعتقاد عالمه طباطبایی اصل عليت یك اصل  ............................است كه به مدد علم حضوري به دست می آید. -7
مهم ترین تفاوت طبقه بندي عالم هستی در فلسفه مشاءو اشراق،اثبات یك عالم متوسط ميان عقول و طبيعت است كه  -9

 .............................یا.................................ناميده شد.بعد ها .....

3 

3 

 هریك از عبارات سمت راست،مربوط به كدام یك از موارد سمت چپ می باشد.
 با مرگ او به زعم غربيان حيات فلسفی مشرق زمين خاموش گردید.                    امكان اشرف-1
 عنایت   بشر ذاتاَ متفكر است و مقصود از این تفكر                                                      -2
 سهروردي براي تبيين نظام آفرینش از این قاعده استفاده كرد.                          سهروردي -3
 ابن رشد                                  ارزیابی شرح موافق و مخالف اشارات ابن سينا                 -5
 عليت       هدف  تشكيل جوامع از دیدگاه فارابی                                                         -4
 ارتباط وپيوستگی ميان موجودات از آن نتيجه می شود.                                      سعادت دنيوي و اخروي -6
 احاطه و شمول علم باري تعالی بر همه موجودات                                              محاكمات قطب الدین رازي -7
 فطرت ثانی         پيشواي حكماي اشراق                                                                           -9

 عشق                                                                                                                           

2 

5 

من  بالحق فی الحق، من الخلق الی الحق،»هر یك از موارد ذیل در مبحث حكمت متعاليه معادل كدام یك از سفرهاي عرفا
 می باشد.«فی الخلق بالحق الحق الی الخلق بالحق،

الف(سالك در این مرحله از سفر،پس از این كه با نزدیكی به ذات حق او را شناخت ،به كمك خود او سير د شئون و كماالت 
 اشياءو صفات او می پردازد.

 ب(بازگشت سالك به سوي خلق و ميان مردم و دیدن ذات حق با همه چيز و در همه چيز
 ه آن ها براي رسيدن به حق ج(هدایت و دستگيري مردم به اذن پروردگار و كمك ب

 د(وصول سالك به اذن حق و رفع حجاب ميان او و ذات حق،پس از عبور از عوالم طبيعت و ماوراءطبيعت.

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد نامور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 تدبير نظام طبيعت در فلسفه مشاءو در فلسفه اشراق به عهده كيست؟
5/0  

 1 موجودات از دیدگاه مالصدرا چيست؟«كثرت»و«وحدت»ریشه  6

7 

 هریك از موارد زیر بيانگر كدام ویژگی سنت فلسفه اسالمی است؟

 «فيلسوف شدن با نوعی كمال و تعالی معنوي و اخالقی توام است» الف(

 «این ویژگی ضامن حيات و پویایی فلسفه اسالمی می باشد» ب(

1 

 1 نظر ابو علی سينا تعریف كنيد.علم واقعی از  9

8 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد :

 دو روش فيلسوف و عارف را با یكدیگر مقایسه كنيد.
5/1  

 1 اشتراک معنوي مفهوم وجود به چه معنی است؟با ذكر مثال توضيح دهيد. 11

5/1 علم حضوري و علم حصولی را با ذكر مثال تعریف كنيد. 11  

5/1 فارابی درمورد ابطال تسلسل علل نا متناهی را با ذكر مثال توضيح دهيد:برهان  12  

5/1 انتقادهاي وارده بر اعتقاد كسانی كه عليت را ناشی از عادت ذهن می دانند را بنویسيد. 13  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 كدام یك غلط است:تعيين نمایيد كدام گزینه صحيح و 
 قلمرو ما بعد الطبيعه مجموع هستی است ،نه بخش و قسمت به خصوصی از آن.-1
 بحث درباره ي احوال وجود در هر جا و به هر زبانی كه مطرح شود،به قلمرو فلسفه تعلق دارد.-2
                           خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در متن و بطن خود اسالم جستجو كرد.                   -3
     از نظر سهروردي علم ما به نفس ما علمی حضوري و نفس ما براي ما معلوم بالذات است.                                                -5
    حكمت اشراق به علم حضوري بيشتر از علم حصولی توجه نشان می دهد.                                   -4
 حكمت متعاليه فلسفه اي التقاطی و در آن از شيوه هاي گوناگون فكري در هم آميخته شده است -6 

 هارون به توصيه وزیر خود ،یحيی برمكی بيت الحكمه را در اسكندریه تاسيس كرد.-7
 كتاب اثولوجيا كه بخشی از تاسوعات افلوطين است توسط ابن ناعمه ترجمه گردید.-9
                                                        كتاب مقاصد الفالسفه به آراي فارابی حمله كردغزالی در -8

 حكمت اشراق نوعی بحث از وجود است كه تنها به نيروي عقل و ترتيب قياس برهانی اكتفا می كند. -11
 كه عقل در خدمت شریعت است.متكلمان براي عقل در كنار دین ارزش مستقلی قائل نيستند و معتقدند -11

55/2  

2 

  جاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد:                                                                                          
 ماهيت هر شيئ عبارت است از..............................-12 

 اصل..................................استفاده شده است.در برهان فارابی از -13
 مقام حقيقی فارابی و دادن عنوان معلم ثانی به او از آن جهت است كه او..........................-15
 ابن سينا جهان را عالم كبير و ..............................را عالم صغير می داند.-14
 جهان را ...............................می داند. ابن سينا علت پيدایش-16
از نظر ابن سينا علمی كه خشوع و خشيت را در نهاد دانشمند تقویت می كند و او را به خضوع در برابر حق وا می دارد -17

 علم ...........................ناميده می شود.                                                                           
 ..طایفه اي از متكلمان بودند كه به اصالت عقل اعتقاد كامل داشتند و در قرن دو هجري پيدا شدند...................... -19
                                 بزرگترین اثر فلسفی مالصدرا ...........................نام دارد.                                                              -18
 تكلمان  غالبا استدالل خود را بر اساس حسن و قبح ..............استوار می كنند.   م-21
صدرالمتالهين در شرح خود بر..................در كتاب عقل و جهل به تفصيل،سازگاري كامل عقل و دین را بيان كرده و براي -21

 اثبات این معنا از روایات شيعه بهره ي بسيار برده است. 
سفه اي كه ..................... بنيان گذاشت وآن را رسما حكمت متعاليه ناميد،در واقع نقطه ي اتصال همه ي جریان هاي فل-22

 گوناگون فكري است.
 مفهوم وجود یك مشترک ..................است زیرا درباره ي تمام چيزها به معناي یكسان بكار می رود .-23 

 ليه،.................،برترین و شدیدترین مرتبه ي وجود است.     .در پرتو اصول حكمت متعا-25
 كسانی كه ماهيت را اصل می دانند ..................را نتيجه ي انتزاع ذهن و امري ............محسوب می كنند. -24

55/3  

3 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.
برهانی به حد كمال رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند سهروردي كسانی را كه هم در صور -26

 می خواند. ..............................
 از نظر فارابی هدف اصلی از اجتماع و گرد آمدن مردم در یك سرزمين رسيدن به.......................-27
 خویشتن و نقطه ي آغاز سفر معنوي نفس می باشد. مشرق .................مرتبه اي ضعيف از علم حضوري به-29
 در سفر .......................... سالك می كوشد از طبيعت عبور كند تا به ذات حق واصل شود.-28
 كالم شيعه با..........................به اوج خود رسيدو بيشتر رنگ فلسفی به خود گرفت.-31
 می كه عرفان را به صورت یك علم مدون در آورد .....................می باشد.مظهر و نماینده كامل عرفان اسال-31

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 به سواالت ذیل پاسخ كوتاه دهيد:

 (24/1مرز ميان فلسفه و سفسطه كدام اصل فلسفی است ؟)-32

 (24/1قدیم را از نظر فالسفه تعریف كنيد.)-33

 (1حكمت متعاليه را با روش مشائ و اشراق بنویسيد. )تفاوت -35

 (1تفاوت فيلسوف و عارف را بيان كنيد.)-34

 (4/1دو مورد از منابع حكمت اشراق را نام ببرید. )-36

3 

4 

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهيد:

 (24/1واجب الوجود را تعریف نمایيد. )-37

 (4/1بزنيد. )علت تامه را تعریف كرده و مثالی -39

 (4/1منظور از انوار مدبره )انوار اسپهبدي(در مراتب انوار سهروردي چيست؟ )-38

 (1قاعده امكان اشرف سهروردي را توضيح دهيد.)-51

 (1علم حصولی را تعریف كرده و مثال بزنيد.)-51

 (                                                                                                     1چرا موجودي كه از ذات خویش آگاه نباشد ،به غير خود نيز نمی تواند آگاهی پيدا كند؟) -52

 (                                      24/1طبق نظریه فقر وجودي مالصدرا مالک نيازمندي معلول به علت چيست؟  )-53

 (                                                                                                                   24/1ابن سينا مبدا درونی اشيا را كه سبب حركت و سكون آنها می شود را چه می نامد؟ )- 55

 (1فقر وجودي مالصدرا،جهان هستی وابسته است یا مستقل؟توضيح دهيد. )طبق نظریه ي -54

این جمله را با یك دليل نقد كنيد:عليت رابطه ي جعلی و قراردادي است كه ذهن در اثر عادت ،بين مشاهدات مكرر خود  -56

                                                                  (                                                       1از حوادث برقرار می سازد.)

 (                                                             4/1انگيزه اصلی خاورشناسان غربی در قرن نوزدهم چه بود)-57

 (1دهيد.)را در حكمت متعاليه توضيح  "وحدت درعين كثرت و كثرت در عين وحدت"نظریه -59

 (24/1مهمترین اثر فلسفی عالمه طباطبایی را نام ببرید.)-58

 (4/1دو مورد از ویژگی هاي سنت فلسفی را نام ببرید.)-41

9 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 *تعيين  كنيد ،كدام عبارت صحيح وكدام یك غلط است:)ص،غ(

 ،انسان را به گوهر وحقيقت وجود خویش نزدیك می كند.الف: فطرت اول 

 رابطه موضوع ومحمول امتناعی است.«عددهفت زوج است»ب:درقضيه ي 

 ج:دررابطه عليت،هميشه رابطه فرع بروجود دوطرف رابطه وقائم به هردو طرف است.

 وپيشواي حكماي اشراق می داند.«امام الحكمه»د:سهروردي،افالطون را

 شيخ»ده كامل عرفان اسالمی،كه عرفان رابه صورت یك علم مدون در آورد محی الدین ابن عربی ،معروف به ه: مظهرونماین

 است.«اكبر 

 و:باعتقادبه اصالت وجودتفاوت وكثرت اشياءبه روشنی قابل تبيين عقالنی است.

 ا كشف می كند.ز:به نظرعالمه طباطبایی،انسان نخستين بار درخود نفس ودرساحت علم حضوري رابطه عليت ر

 می خوانند.«فلسفه یونانی»پرهيز می كنند وآن را «فلسفه اسالمی»ح: خاورشناسان،ازبه كاربردن لفظ  

2 

2 

 *جمالت ناقص زیررا باكلمات مناسب تكميل كنيد:

 الف:فلسفه علم هستی شناسی است وبه این اعتبار به آن .....................می گویند.

 ازسفسطه....... ............................است.ب:مرزجدایی فلسفه 

 ج:ازنظر............................ هرآنچه ازطریق وحی رسيده است،بایدبه محك عقل سنجيده شود.

 د:دشمن سرسخت حكمت مشایی ..............................بود.

 به اشراق وعرفان دست یافته ..............می خواند.ه:سهروردي كسانی راكه هم درصور برهانی به حدكمال رسيده وهم 

و:مالصدرادرمكتب فلسفی خویش سه طریق برهان عقلی،  .............و...................... راباهم تركيب كرده وشيوه اي یگانه 

 درتحقيق فلسفی به وجودآورده است.

ایی سال ها از درس وبحث فلسفی.....................بهره ز:همه شخصيت هاي فلسفی معاصر، قبل از درک محضر عالمه طباطب

 مندبوده اند.)فاطمه شادمان،مطهري ،بردسكن(

2 

3 

 *هریك ازموارد سمت راست با كدام مورد از سمت چپ ارتباط دارد:)یك مورداضافی است.(

 حكمت اشراقی                                        -1الف:نظریه امكان ذاتی )     (    )فاطمه شادمان،مطهري، بردسكن(                                          

  استادشهيد مطهري- 2                                                 ب:حُسن وقُبح عقلی )     (                                                   

 فالسفه اسالمی                       -3ج:نظریه تشكيك  وجود  )     (   )فاطمه شادمان، مطهري،بردسكن(                                        

 حكمت متعاليه-5                                                                                         د:علل گرایش به مادیگري )     (   

 می                        متكلمان اسال-4                                                                                                                                           

1 

5 
 *به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 طلب فلسفه به بيان صدرالمتألهين درگروچيست ؟
5./  

/.5 .دوواقعه مهم دوران خالفت بنی عباس كه درتحول فرهنگی ونهضت ترجمه مؤثر بودرابنویسيد 4  

/.5 فلسفی است؟برهان فارابی برامتناع تسلسل علل،مبتنی بركدام اصل  6  

/.5 دراندیشه حكمت مشاء،وساطت درتدبير نظام هستی برعهده كيست؟ 7  

/.5 ازدیدگاه فارابی،وحی انبياءوالهامات اولياء ناشی از چيست؟ 9  

/.5 كدام روش،شيوه ي استداللی محض را باسيروسلوک قلبی همراه می سازد؟ 8  

/.5 چه موضوعاتی اختصاص دارد؟دركتاب اسفار اربعه مالصدرا به «مبحث دوم » 11  

/.5 آن هاراتفسير می نماید؟«كثرت»موجودات رابيان می كند وهم «اصل وحدت »كدام نظریه هم 11  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

/.5 كدام یك از كتب عالمه طباطبایی،فرهنگ ودایرۀ المعارف اسالمی شمرده می شود؟ 12  

/.5 فرهنگ یك ملت دستخوش زوال می شود؟چه زمانی  13  

15 

 *اصطالحات زیرراتعریف كنيد:

 الف:ممكن الوجود

 ب:علت تامه

 ج:انوار قاهر

 د:اشتراک معنوي وجود

5./  

5./  

1 

1 

14 
 *به سواالت زیر پاسخ تشریحی وكامل بدهيد:

 ازنظرابن سينا چيست؟«طبيعت شیء»
1 

 1 راتعریف كنيد.«علم حصولی وعلم حضوري» 16

 1 عرفاومتكلمين چه نقشی دربارور كردن فرهنگ اسالمی داشتند؟ 17

 1 نظر مالصدرا ومتكلمان رادرباره عقل به اختصار شرح دهيد. 19

 1 نظریه ي فقروجودي )امكان فقري( مالصدراراتوضيح دهيد. 18

 1 درپرتو اصول حكمت متعاليه،خداشناسی را شرح دهيد. 21

 1 رابنویسيد.«انكاراصل عليت»انتقادات وارد شده به نظریه دوانتقاد از  21
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریدی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام عبارت غلط ميباشد 
 الف( روش فلسفه و موضوع فلسفه به ترتيب استدالل عقلی و وجود ميباشد .

 یونس كتاب شعر ارسطو را ترجمه كرد .ب ( ابوبشر متی ابن 
 ج( نخستين و مهمترین اصلی كه می تواند مبدأ تحقيق فلسفی قرار بگيرد ، اصل ) مغایرت وجود و ماهيت ( است .

 د( اصل سنخيت علت و معلول بيانگر علل معين را معلول هاي معين است .
 هـ ( نویسنده كتاب قانون ابن سينا است .

 خارجی كه با واسطه باشد علم حضوري به اشيا است . و(علم ما به اشيا
 ز ( حكيم متألّه از دیدگاه شيخ اشراق كه هم در صور برهانی به حد كمال رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند .

 ح( نقطه اتصال چهار جریان فكري عالم اسالم را حكمت متعاليه گویند .
 اسالمی براي جهان امروز هماهنگ آموخته ها و علم است .ط( مهمترین پيام سنت فلسفی 

25/2  

2 

 .جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد 
 الف( الزمه عبور از فطرت اول آدمی هرچند براي لحظاتی . . . . . . . . . . . معاش فارق شوند .

 د منتقل شدند .ب( استادان فلسفه حرّان در عهد خالفت . . . . . . . از حران به بغدا
 ج( مواد ثالث از ابداعات حكماي . . . . . . . . است .

 د( سبقت گرفتن عدم بر وجود بيانگر مفهوم . . . . . . . . است .
 هـ ( منشأ كرامت ها و معجزات از دیدگاه ابن سينا . . . . . . . . . انسان است .

 و( روش عرفان . . . . . . . . . . . ميباشد .
 منطق انسان مفهوم كلی . . . . . . . . . و شيرینی را مفهوم كّلی . . . . . . . . . می نامند .ز ( در 

2 

3 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد .

 در تعبير قرآن كریم چه واژه اي براي بيان عدم فقر وجودي خداوند بكار رفته است .  
5/0  

5/0 خاستگاه فلسفه اسالمی را در كجا باید جستجو كرد ؟                 5  

 1 مالک نياز مندي معلول به علت از دید متكلمان و حكما چيست ؟       4

5/0 دليل انكار ) كرام الكاتبين ( از سوي معتزله چه بود ؟    6  

5/0 اساس فلسفه سهروردي بر چه چيزي استوار است ؟     7  

5/0 تفاوت روش عرفانی با روش اشراقی چيست ؟    9  

5/0 حكما حسن قبح مربوط به كدام مورد ميدانند و كالم را چه مينامند ؟    8  

5/0 سالك در سفر چندم ذات حق را با همه چيز و در همه چيز ميبيند ؟     11  

5/0 مالصدرا نسبت به عقل و كشف شهود چه اعتقادي دارد ؟      11  

5/0 نام دیگر نظریه ) تشكيك ( وجود را بنویسيد ؟     12  

5/0 در پرتو اصول كدام حكمت شناخت فلسفی و عقلی نسبت به آفریدگار جهان به اوج خود ميرسد ؟   13  

55/0 ویژگی هاي سنت فلسفی فلسفه اسالمی را نام ببرید .    15  

14 

 هریك از اصطالحات زیر را تعریف كنيد .   
 الف ( رابطه وجوبی 

 ب( علت
 ج( مدینه فاضله از نظر فارابی 

 د( انوار مدبر
 هـ ( علم حصولی

5/0  

5/0  

5/0  

1 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریدي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

16 
 سواالت تشریحی

 منظور ابن سينا از طبيعت شی چيست ؟ و به اعتقاد او طبيعت اشيا آنهارا به كدام جهت سوق ميدهد ؟  

 

5/0  

 1 نظر مالصدرا را در رابطه با عقل و دین بنویسيد .     17

 1 تشكيك وجود را توضيح دهيد .    19

 1 اشتراک معنوي وجود و اثبات این امر كه آنچه در خارج اصالت دارد وجود است نه ماهيت چه نتيجه اي را در بر دارد .   18

 1 تفكر در فلسفه جدید غرب ) دیوید هيوم ( را در رابطه با اصل عليت بنویسيد .    21

 1 نظر عالمه طباطبایی را در مورد تكيه گاه شناخت بنویسيد . 21
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ کالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 می باشد:كنيد كدام عبارت صحيح و كدام یك غلط  نييتع

 ت.عالم ماده اس عهيقلمرو مابعدالطب( الف

 ب( مباحث وجود شناسی در معارف الهی، ماهيت و زبان فلسفی دارند.

 ج( خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه هاي دیگر جستجو كرد.

 كري درهم آميخته است.حكمت متعاليه فلسفه اي التقاطی است و در آن شيوه هاي گوناگون ف (د

  .استفاده كرده است« تقدم علت بر معلول» در برهان امتناع تسلسل علل از  ی( فارابه 

 و( فالسفه غالبا استدالل خود را بر اساس حسن و قبح عقلی استوار می كنند.

 اساسی ترین مفهوم و مدار همه بحث هاي مابعد الطبيعه است.« وجود»ز( 

55/1  

2 

 :ديكن كاملمناسب  اترا با كلم یخال هايجا

 .رفتیپذ یم رياز ....... تأث ی....... و از نظر علم یاز نظر فلسف كني( بالف

 رابطه موضوع و محمول .............. از مواد ثالث است. « آخرت وجود دارد»( در عبارت ب

گاه كه وجود معلول به نحوي به آن وابسته است،  را آن گاه كه وجود دهنده و هستی بخش است، ............ گویند و آنعلت  (ج

 .......... می نامند. 

 مراكز علمی سالرنو و مونپليه بيشتر از ......... بوعلی و دانشگاه هاي پاریس و آكسفورد از ........ او تاثير پذیرفتند. ( د

نام دارد و علم ما به همين صور علميه كه مستقيم ه( علم ما به اشياي خارجی كه ازطریق صور علميه حاصل می شود، ........... 

 وبی واسطه است، .......... خوانده می شود.

و( سهروردي رشته عرضی از انوار را كه هم رتبه و هم درجه اند و تدبير همه امور عالم طبيعت به عهده ایشان است، 

 می نامد. »...............« 

 فالسفه، ........... است معلول به علت از نظر يازمنديمالک نز( 

.......  هینظر .دینما یم ريها را تفس نآدارد و هم ..........  یم انيرا ب وحدت موجوداتوجود كه هم اصل  كيتشك هینظرح( 

 . شود یخوانده م

25/3  

3 

 هر یك از گزینه هاي سمت راست با كدام یك از گزینه هاي سمت چپ ارتباط دارد؟ 

 كليت در قوانين علمی -1                                                                الف( اصل عليت       

 تقدم علت بر معلول -2ب( اصل ضرورت علی و معلولی                                                 

 نفس ارتباط و پيوستگی موجودات -3        ج( اصل سنخيت                                                              

 تخلف ناپذیري و حتميت نظام هستی -5                                                                                              

55/0  

5 
 :ديدهبپاسخ كوتاه  ریبه سواالت ز

 اختصاص دارد؟ یچه موضوعاتمالصدرا به « اسفار اربعه»مبحث )سفر( دوم در كتاب 
5/0  

5/0 ؟ مولف كتاب تهافت الفالسفه كيست؟ و در چه موضوعی است 4  

5/0  مهم ترین پيام سنت فلسفی فالسفه اسالمی براي جهان امروز چيست؟ 6  

5/0 شود؟  یچگونه حاصل م یقيعلم حق ناياز نظر ابن س 7  

5/0 ست؟يچ یبه معلم ثان یملقب شدن فاراب ليدل نیمهمتر 9  

5/0 ست؟يچ حكمت اشراقیبا روش  حكمت مشائیاختالف روش  8  

5/0  ست؟يمعروف به چ ست؟يعلم مدون درآورد ك كیكه عرفان را به صورت  یان اسالمفكامل عر ندهیمظهر و نما 11  

25/0 ست؟يچ نيمعلول به علت از نظر متكلم يازمنديمالک ن 11  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ كالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

12 
 دهياند چه نامافتهیعرفان دست  اند و هم به اشراق و دهيبه حد كمال رس یكه هم در صور برهان یكسان يسهرورد دگاهیاز د

 شوند؟ یم
25/0  

25/0 ؟از نظر ابن سينا منشا كرامات و معجزات چيست 13  

25/0 اختصاص دارد؟  یمالصدرا به چه موضوعات« اسفار اربعه»مبحث )سفر( اول در كتاب  15  

14 

 هر یك از اصطالحات زیر را تعریف كنيد: )هر مورد نيم نمره(

 :درس تيالف( سنخ

 ت:( معلوم بالذاب

 :( معلوم بالعرضج

5/1  

16 
 به سواالت زیر پاسخ تشریحی وكامل بدهيد:

 شود؟ یچگونه حاصل م یقيعلم حق ناياز نظر ابن س
5/0  

5/0 خود چه بوده است؟ يوهش هاژشناخت شرق و پ خاورشناسان در یاصل زهيانگ 17  

5/0 .ديوجود را شرح ده ياشتراک معنو  19  

55/0 .ديده حيمثال توض كیبه همراه  ؟رندیمغا تيچرا وجود و ماه 18  

 1 با نظر متكلمان دارد؟  ینظر مالصدرا درباره عقل چه تفاوت 21

 1 متعاليه مالصدرا چيست؟ شرح دهيد.مالک نيازمندي معلول به علت از نظر حكمت  21

 1 .ديسیرا بنو تيانكار اصل عل هیدو انتقاد از انتقادات وارد شده به نظر 22

23 
با اعتقاد به اصالت وجود و پذیرش وحدت حقيقت وجود، اختالفی كه از نظر خواص در اشيا دیده می شود به چه چيزي باز می 

 گردد؟ و چگونه تفسير می شود؟
1 

 1 .ديده حيتوض یقاعده امكان اشرف را با ذكر مثال 25

 1 عالمه طباطبایی كيفيت پيدایش مفهوم عليت در ذهن را چگونه بيان می كند ؟ به اختصار شرح دهيد. 24
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  و نام خانوادگی :نام 

 علی صباغ کالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 :كدام غلط است و حيصح نهیكدام گز دیينما نييتع

 .نام مشهور شد نیبه افلسفه او و  دينام هيصدرا فلسفه خود را حكمت متعال مالالف( 

 تحقق معلول است. يبرا یناقصه شرط الزم وكاف علتب( 

 است. عهيمولف كتاب اغراض مابعدالطب یفارابج( 

 است. یاحوال آن علم حصول به نفس و علمد( 

 د.كر یم یاز ساحت اسالم معرف یاسالم ريرا زدودن عناصر غ بودكه هدفش یضد عقل ینهضت یمعتزل یكالم مكتبه( 

 .زدیر یرا به هم م يماد انیز حساب سود و كند و یدچار م یشگفت و رتيرا به ح یآدم یفطرت ثان (و

 اعال درجه سعادت بشري اتصال با عقل دهم است. (ز

 ارسطو است. فيتال اياثولوج (ح

 از آن.  یاست نه بخش به خصوص یمجموع هست عهيمابعدالطب قلمرو (ط

 در قالب اصطالحات فالسفه مطرح شده است. یمسائل فلسف ینیمتون د دري( 

5/2  

2 

 :ديرا با كلمات مناسب كامل كن یخال يجاها

 ....... است..... مالحظه كرد رابطه یو منف یو مثبت و هم به نحو سلب یجابیتوان آن را هم به نحو ا یكه م يا رابطهالف( 

 .ی كندمطرح مرا مباحث نفس و ...............  ،بخش چهارم كتاب اسفار اربعه درب( مالصدرا 

 خوانند ی.... م....آن را فلسفه ....... معموال و ستيفلسفه ............... ن ليجز تفص يزيچ یخاورشناسان فلسفه اسالم يبراج( 

 درست مشابه جهان.......... ،یشود عقالن یكه جهان یو حركت انسان است به صورت ريفلسفه س (د

 فلسفه از .............. است. ییمستقل از ذهن مرز جدا تياصل واقع (ه

 با ............... است. رياز تشابه عالم صغ یناش عتيانس انسان با طب (و

 معلوم ........... است. ای یقيمعلوم حق میواسطه دار یب یكه به آن آگاه یصورت ذهن (ز

 .دیگو یسلسله مسائل در باره ............... سخن م كیاز  عهيمابعدالطب ح(

 ط( فرشته شناسی یكی از اركان ...... ابن سيناست.

5/2  

3 

 دارد. یسمت چپ هماهنگ يها نهیاز گز كیسمت راست با كدام  يها نهیاز گز كیهر 

  ینيامام خم-1                                    فصوص الحكم            الف(

 يسهرورد-2                                      ی(موسس فلسفه اسالمب

 مال صدرا      -3                                               هاتي(اشارات وتنبج

         یفاراب -5  (تهافت الفالسفه                                                د

 نايابن س -4          (حكمۀ االشراق                                          ه

      یغزال -6                                                     هي(شواهد الربوبو

   مابعدالطبيعه و علم توحيد -7      حر                                          س ي(شرح دعاز

 به سعادت      یابيدست -9                                                                             

55/1  

5 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 و معرفت در كدام سوره هاست؟ ديمراتب توح نیتر یحكما و عرفا، عال یو عرفان یفلسف قيطبق مطالعات دق
5/0  

5/0 ست؟يچ« ممكن الوجود»مقصود حكما از  4  

5/0 كرد و مكتبش چه نام داشت؟ تیهدا يدیرا به قلمرو جد نايدر قرن ششم فلسفه ابن س یچه كس 6  

5/0 شد كدام است؟ یعباس، باعث رونق اوضاع فرهنگ یدو واقعه مهم كه در دوران خالفت بن 7  

5/0 ست؟يموارد تجربه شده در علوم به موارد تجربه نشده چ جینتا ميجواز تعم 9  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ كالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

25/0 داند؟ یم چهفلسفه خواص را  نايابن س 8  

25/0 شود؟ یم شتريب یچگونه تناسب انسان با جهان هست نايبه نظر ابن س 11  

25/0 كاربرد دارند؟ یدر چه مبحث یتسلسل علل نامتناه ینف نيبراه 11  

25/0 ست؟يچ عهيهدف مابعدالطب 12  

25/0 ست؟يچ یفطرت ثان 13  

25/0 ؟جست و جو كرد توانی را در كجا م یخاستگاه فلسفه اسالم  15  

25/0 ست؟ياز چ یانسان و جهان ناش انيانس م ،نايابن س دگاهیاز د 14  

16 
 :ديوكامل بده یحیپاسخ تشر ریبه سواالت ز 

 نخواهد كرد؟  دايپ یاگاه زيخود ن رياز ذات خودش اگاه نباشد به غ يچرا اگر موجود
1 

 1 دهد؟ ی، سوق مسوآن ها را به كدام  ا،ياش عتيبه اعتقاد او طب؟ ستيچ یءش عتياز طب نايمنظور ابن س 17

 1 كند؟ یم فيفاضله را چگونه توص نهیمردم مد یفاراب 19

 1 .ديسیبنورا « تسلسل علل ینف»در  یبرهان فاراب 18

 1 ؟ می دانند را حادث ي اودانند و ماسو یم میفقط خدا را قد یچرا متكلمان اسالم 21

 1 چگونگی آشنایی متفكران مسيحی مغرب زمين با آراي ارسطو را شرح دهيد. 21

 1 دارد؟ ییها یژگیچه و یمتون اسالم يشده از سو یمعرف یجهان شناس 22

 1 مابعدالطبيعه را تعریف كنيد و بنویسيد علوم و فلسفه هر كدام موجودات را از كدام جنبه مورد مطالعه قرار می دهند؟ 23

 1 هر دو مفهوم وجود و ماهيت نمی توانند اعتباري و ساخته و پرداخته ذهن باشند؟چرا  25
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا باقری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت صحيح وكدام عبارت غلط است :
 الف( آیات سوره توحيد وآیات اول سوره حدید ، عالی ترین مرتبه توحيد ومعرفت است.

 ب( پس از ارسطو حوزه هاي فلسفی وعلمی از یونان به انطاكيه انتقال یافت .
 اند. "حادث"است وجهان اعم ازمجرد ومادي همه "قدیم "ج(متكلمان اسالمی معتقدندكه فقط خداوند

 ازنظرابن سينا،علم به حقيقت شیِء یعنی رابطه وجودي آن با وجود مبداء جهان است."علم واقعی"د(
 ت . ه(تفكرسهروردي نشانه ي توانایی عظيم فرهنگ اسالمی ازهضم وجذب اندیشه هاي گوناگون اس

 عقلی استوار می كنند .   "حسن و قبح "و(حكما مشایی غالب استدالل خود را براساس  

5/1  

2 

 جاهاي  خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد :
 الف( اساسی ترین مفهوم ومدار همه ي بحث هاي مابعدالطبيعه   ........................    است .

 تاسوعات افلوطين است ، ..............................     ترجمه كرد . را كه بخشی از "اثولوجيا  "ب( كتاب 
 ج( مرز جدایی فلسفه از سفسطه    ..................................................................     است .

 هاومعجزات می داند .د(ابن سينا   .......................................   را منشاء كرامت 
 ه( مهمترین اثر فلسفی سهروردي كه به راستی فلسفه ي جدیدي را شامل می شود ..............................  است .

 درحكمت متعاليه ،  مطابق با سفر   .........................................................   است . "نفس ومعاد  "و( مباحث
 عتقاد به اصالت ماهيت  ...............  و   .....................  اشياء به روشنی قابل تبيين عقالنی است . ز( با ا

 

25/0  

25/0  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

3 

 سواالت چهار گزینه اي :
دراندیشه ي ابن سينا ،همان ..................  "واهب الصور"جهان شناسی مشایی مبتنی بر ........................................كه  -1

 است .
 عقل مثال –عقل فعال             ب(استقالل اراده ومشيت الهی  –الف(وساطت موجودات مجرد در جهان 
 ذات باریتعالی        –ذات باریتعالی        د( استقالل اراده ومشيت الهی –ج( وساطت موجودات مجرد در جهان 

 نظریه اصالت وجود كدام گزینه در مورد ماهيت صحيح است ؟براساس  -2
 الف( وجود نتيجه انتزاع ذهن ازماهيت است .                           ب( ماهيت نتيجه انتزاع ذهن ازوجود است.

                 ج( ماهيت واقعيت دارد ودرخارج تحقق یافته است .                 د( وجود حد ماهيت ومنتزع از آن است . 

1 

5 
 اصطالحات ذیل را تعریف كنيد :

 الف ( فطرت ثانی                                         ب(انوار مدبر                                       ج( فقر وجودي 
5/1  

4 
 به سواالت ذیل پاسخ كوتاه دهيد :

 عين تصورماازمحمول آن نيست ، اشاره به كدام مسئله فلسفی دارد؟تصور ما ازموضوع  "دماوند موجود است  "درقضيه ي
5/0  

 5/0 هدف اصلی تشكيل مدینه فاضله ازنظر فارابی چيست ؟ 6

5/0 دو مورد از مواردي كه  معتزله انكار می كردند را نام ببرید .   7  

5/0 ؟سهروردي براي تبيين نظام آفرینش از كدام قاعده مهم فلسفی استفاده كرد  9  

8 
 تعيين كنيد هریك از گزینه هاي ذیل كدام معلوم بالذات وكدام معلوم بالعرض است ؟ 

 الف(  وجود خارجی گل سرخ :                                  ب ( ادراكات درونی انسان :
5/0  

11 
 شود ؟)ذكر دومورد كافی از دیدگاه صدرالمتالهين شيرازي برهان عقلی و شهود عرفانی درچه صورت به حقيقت منتهی می  

 (  .است
5/0 

11 
 نام مولف كتاب هاي ذیل را بنویسيد .                                                                              

 :                                                  ب( آداب الصلوه : الف(  شرح الهيات شفا
5/0  

 



 

359 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا باقري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

12 

 كشف ارتباط :

 كداميك ازگزینه هاي ستون سمت چپ به گزینه هاي ستون  سمت راست مربوط ميباشد ؟ )یك مورد اضافی(

                            محی الدین عربی                                                                                                                   -1الف( علت پيدایش جهان ازنظر ابن سينا                                  

 علت تامه                                                          -  2                                             ب(  تدوین كننده عرفان اسالمی

 جهان هستی  -3             ج( شرط الزم وكافی                                                 

 فارابی -5                                        د (   عالم كبير                                

 عشق  -4                                                                                             

1 

13 
 به سواالت ذیل پاسخ كامل بدهيد :

 دربرهان فارابی ازكدام اصل فلسفی استفاده شده است ؟ وبه چه معناست ؟
1 

 1 وجوه اشتراک واختالف روش عرفانی وفلسفه اشراق را بنویسيد . 15

 1 چيست ؟     "مغرب وسطی "و  "مشرق جهان "در جغرافياي عرفانی عالم هستی سهروردي ، منظور از  14

 1 نظر مال صدرا  ، درباره عقل ودین  چيست؟ 16

5/1 نظریه تشكيك وجود را توضيح دهيد . 17  

 1 در پرتو حكمت متعاليه خداشناسی را توضيح دهيد .  19

5/1 دوانتقاد از انتقادات وارد شده به  نظریه انكار اصل عليت را بنویسيد .  18  

 1 انگيزه اصلی خاورشناسان درشناخت شرق وپژوهش هاي خود چه بوده است ؟ 21
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یصالح هیرق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

1 

 جمله هاي صحيح وغلط رامشخص كنيد:

یی معروف بود وآن بنا« كاله فرنگی»در دوره زندیه،نوعی از بناها باكاربرد تفریحی گسترش یافت كه به عمارت هاي  –الف  

 غ      ص  كوچك وگاهی تزیينی بود كه در وسط باغ ها یا تفریحگاه ها ساخته می شد .

استالين پس از پيروزي انقالب، حكومت كمونيستی برپایه شوراهاي كارگران وكشاورزان به وجود آورد. وتمامی احزاب –ب 

 غ      ص    روسيه، به جز حزب كمونيست را غيرقانونی اعالم كرد. 

طقه مسجد اه نفت در منفعاليت هاي انگليسی ها براي یافتن منابع نفت درمناطق مختلف ایران، بافوران نخستين حلقه چ –ج

 غ   سليمان به نتيجه رسيد .  ص 

55/0  

2 

 كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟ 

 )در ستون سمت چپ، دو مورد اضافی است.(

یكی از چهره هاي برجسته فرهنگی كه به ریاست دارالترجمه همایونی –الف 

 برگزیده شد . 
 مدرسسيدحسن  -1

 ناصرالدین شاه  -2 كاخ شمس العماره واقع در مجموعه كاخ گلستان به دستور اوساخته شد. –ب 

 محمدحسن خان اعتمادالسلطنه –3 بود.1818یكی از جدي ترین مخالفان قرارداد–ج 

 مالهادي سبزواري -5 

 كمال الملك -4
 

55/0  

3 

 در جاهاي خالی، عبارات مناسب بنویسيد.

ميرزا آقاخان كرمانی معتقد بود كه مورخان جدید اروپایی بابررسی سير حوادث ومطالعه علل ونتایج رویدادها به قوانينی  –الف

 دست یافته اند كه آن را .....................................می نامند . 

ن ازمان ملل متحدوسپس دیوان بيدفاع منطقی ومستدل دكترمصدق ووكالي حقوقی ایران باعث شد كه شوراي امنيت س–ب 

 المللی .........................به سود كشور ماراي صادر كند. 

یكی از مهم ترین انگيزه هاي صدام ،براي هجوم نظامی به ایران ،رسيدن به رهبري ................................ وایفاي نقش –ج 

 ژاندارمري درمنطقه بود. 

55/0  

5 

 مناسب را انتخاب كنيد.گزینه هاي 

 حكومت او نقش مهمی در گسترش اسالم وزبان فارسی درهندوستان داشت.  –الف 

 چندراگوپتا–5                   نادر –3                     گاندي– 2                  محمدبابر –1  

 

 نهضت مقاومت ملی درجریان كدام واقعه زیر شكل گرفت. –ب

 1331مرداد 29بعداز كودتاي  -2                                                               درجریان ملی شدن صنعت نفت – 1

 1331تير31درجریان واقعه –5      براي خروج نيروهاي متفق ومقابله با فرقه دمكرات آذربایجان وكردستان -3

 

 كدام درگيري ایران و عراق است. عمليات موسوم به مروارید،مربوط به –ج

 آزادسازي آبادان – 2                  آزادسازي خرمشهر– 1

 انهدام مواضع عراق درحدفاصل حلبچه تاسليمانيه عراق– 5           انهدام اسكله هاي عراق– 3

55/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یصالح هيرق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 دهيد:به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه 

 الف( انقالب مشروطيت چه تاثيري دربينش مورخان ایرانی داشت؟

 ب( چرا طبقه متوسط در فرانسه از حاكميت  ناراضی بودند؟

 براي نخستين بار پس از شروع جنگ توجه شده بود را بيان كنيد.  489ج( دو خواسته ایران كه در قطعنامه  

 د( سياست موازنه منفی به چه معناست؟ 

 كنيد و پاسخ دهيد: ه( فكر 

 به نظر شما آیا قتل وليعهد اتریش و همسرش، علت اصلی جنگ بين الملل یا فقط بهانه اي براي شروع آن بوده است؟

 و( فعاليت:

 متن زیر رابخوانيد وبه پرسش ها پاسخ دهيد. 

با عنوان كندي، طرفدار انقالب  1351خرداد  6پيام كندي ریيس جمهور، به كنگره آمریكا به نقل از روزنامه اطالعات مورخ 

 دموكراتيك 

پيمان هاي نظامی نمی تواند به كشورهایی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنها بازكرده »... 

نمی تواند به كشورهاي كم رشد فقط از نظر نظامی توجه كند. این امر خاصه درمورد كشورهاي كم توسعه كمك نماید. آمریكا 

كه به ميدان بزرگ مبارزه تبدیل شده اند، صادق است. ما می خواهيم در این كشورها اميدواري پدید آید. پيمان هاي نظامی 

قتصادي مشوق قيام ورخنه و خرابكاري درآنهاست كمك كنند. نمی توانند به مللی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج ا

ماهرانه ترین مبارزات ضدپارتيزانی نمی تواند در نقاطی كه مردم محلی كامال گرفتار بينوایی هستند و به این جهت از پيشرفت 

 ( 121، ص1ی، ج )روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمين« خرابكار نگرانی ندارند. با موفقيت روبه رو گردد

 آمریكا براي نفوذ در دیگر كشورها و پيشبرد اهداف خود از چه روش هایی استفاده می كرد؟-1

 به نظر شما اهداف آمریكا از اجراي برنامه هاي اصالحی در دیگر كشورها چه بود؟-2

5/3  

6 
 سواالت  تشریحی

 شد؟)سه مورد(در دوران قاجار « فرش»چه عواملی سبب رشد توليد و صادرات 

 

55/0  

55/0 كلشایيان مخالفت كردند؟  –چرا نمایندگان درمجلس شانزدهم باقرارداد گس  7  

 1 چراشاهان قاجار قادر به اعمال كامل قدرت استبدادي خود نبودند؟ )یك مورد راتوضيح دهيد(  9

 1 شاهان به اروپا دست به چه اقداماتی زد؟ حكومت قاجار براي تامين مخارج روزافزون خود به ویژه هزینه هاي هنگفت سفر 8

 1 هدف رضاشاه از اسكان عشایر چه بود و این اقدام چه نتایجی داشت؟  11

 1 همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه،هدف انگليسی ها ازتقویت كشورآلمان چه بود؟  11

 1 كردن اقتصاد آلمان چه برنامه هایی را اجرا كرد؟ براي متحول« ورساي»هيتلر پس از به دست گرفتن زمام امور و لغو قرارداد  12

 1 چرادرجنگ جهانی دوم قواي متفقين ازشمال وجنوب وارد ایران شدند؟ 13

 1 چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی كشورهاي اروپاي غربی در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟  15

 1 دو مورد از اقدامات سياسی، اقتصادي و نظامی انگلستان براي جلوگيري از تصویب واجراي قانون ملی شدن نفت رابنویسيد.  14

 1 با تصویب اصالح قانون انتخابات انجمن هاي ایالتی ووالیتی توسط هيئت دولت چه تغييراتی درقانون انتخابات ایجادشد؟ 16

 1 تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی ایران انجام دادند را بنویسيد.دو نمونه از توطئه ها و  17

 1 مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان چه كسی تشكيل شد و چه وظيفه اي داشت؟ 19

 1 چرا پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحله تازه اي شد؟  18
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجیب نیا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

1 
 درسؤاالت زیر محل نقطه چين را با كلمات مناسب پر كنيد .

5/0 مابعد الطبيعه از یك سلسله مسائل درباره.............................. سخن می گوید .  

 1 را........................ می نامند  .می داند .و این نظریه  حكمت مشاء ، مالک نيازمندي معلول به علت را درخودِ ................. 2

25/0 برحقيقت .............................. وظلمت استوار است .« سهروردي » فلسفه  3  

5/0 عارف درسير وسلوک روحی ومعنوي ، راه ..................... را هموارتر ونزدیك تر از ...................می داند . 5  

5/0 اصالت وجود ، وابستگی ریشه در   .............. و  .............   دارد.از منظر  4  

6 
، كه  نظریه تشكيك وجود ، هم اصل ..........................موجودات  را بيان می كند وهم....................... آنها را تفسير می نماید

 خوانده می شود .نظریه فيلسوف معروف ......................... 
5/1  

 1 به عقيده عالمه طباطبایی ، عليت یك اصل  ............................  است كه به مدد علم  ................  حاصل می شود . 7

9 

 تعيين كنيد كدام عبارت ))صحيح ((وكدام ))غلط(( است .

 غلط صحيح 

   درنظرفارابی نسبت عقل فعال به طبيعت، مانند نسبت عقل به بدن، و رئيس به مدینه فاضله است .

   شناخت قوانين طبيعت از طریق آزمایش و تجربه است .« جهان شناختی »ابن سينا به نظر 

   پس از انتقادات غزالی و فخر رازي ، زمينه براي رشد وتكامل جنبه استداللی فلسفه اسالمی فراهم شد .

   نزدیك تر است .« فالسفه مشاء » به روش «عرفا » روش

   كمت متعاليه نظریه فقر وجودي ناميده می شود .مالک نيازمندي معلول به علت ، درح

   نقص وجود موجودات ، در نهایت به امكان ذاتی آن ها ، باز می گردد .

5/1  

8 

 آن ها را كنار هم  هریك از موارد ستون)) سمت راست(( با كدام عبارت مناسب در ))سمت چپ(( مناسبت دارد ؟  

 بنویسيد.

 علت تاّمه -مؤسس فلسفه نبوي                                                 الف   -1 

 مثلث چهار ضلعی-منشاء  معجزات و كرامات                                             ب  -2

 غزالی    –پ                      رساله عرفانی                                         – 3

 لغت موران    –شرط الزم و كافی                                                      ث   - 5

 محی الدین عربی -شيخ اكبر                                                                     ج  -4

 فارابی  –چ                                               ممتنع الوجود                  -6

 قوّت نفس  -نویسنده مقاصدالفالسفه                                              ح - 7

55/1  

11 

 با توجه به آموخته هاي مبانی حكمت مشاء)فصل سه وچهاركتاب(هریك ازموارد  داده شده، بيانگركدام اصل فلسفی  است؟ 

 ميان موجودات جهان ، ارتباط وپيوستگی وجود دارد .-1

 مرز ميان فلسفه وسفسطه، با این اصل مشخص می شود . -2

 كه هر چيزي به جاي خود نيكوست .جهان چون خط وخال وچشم وابروست                -3
5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجيب نيا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 

باشد ونام نویسنده آن را هر یك از توضيحات زیر درمورد كدام یك از كتب می 

 .بنویسيد
 نام نویسنده نام كتاب

وآخرین دیدگاه هاي فلسفی نویسنده است وسه این كتاب خالصه اي از حكمت  -1

 فصل اخير آن به عالی ترین مضامين دیدگاه هاي عرفانی او اختصاص یافته است .

  

   دعا ومناجات نامه هایی به زبان عربی می باشد .  -2

تفسيري از قرآن كریم كه در بيست جلد ودر مدت بيست سال به زبان عربی  -3 

 نگاشته شده است .

  

 

5/1  

12 

 هریك از اصطالحات زیر را تعریف كنيد :

 الف ( فطرت اول :

 ب (  مغرب وسطی :

 ج ( صمد :

5/1  

13 
 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد .

 فلسفه اسالمی در ابتداء به چه نامی معروف شد ؟ چرا ؟
5/0  

5/0 سنگ بناي همه آگاهی هاي انسان ، به نظر سهروردي ، كدام علم است ؟ چرا ؟ 15  

 1 چيست ؟ ب( به نظر او چرا حقيقت به قوم خاصی اختصاص ندارد ؟« حقيقت » الف ( نظر سهروردي در مورد  14

5/0 ؟می باشد ومؤسس آن كيست« كالم »  و« عرفان » و « اشراقی » و « مشائی » كدام فلسفه وحدت بخش جریان اندیشه هاي  16  

 1 برسد ؟ توضيح دهيد .« دین » به نتایجی مخالف « عقل » آیا ممكن است « مال صدرا » به نظر  17

19 
رار می ق –صدرالمتألهين  –به ترتيب دركدام بخش از اسفار مال صدرا « نفس شناسی » و ب ( « خدا شناسی (» مباحث الف 

 گيرند ؟ فقط نام ببرید
1 

18 
 نظرطرفداران كدام اصالت می باشد ؟«  ن ها اموراعتباري استيوجود اندر كمال خویش جاریست       تعي» الف (بيت 

 ب(  وكدام اصالت را اعتباري می داند ؟ فقط نام ببرید .
1 

5/0 در مورد این اصل چيست ؟« منكران عليت» نظر  21  

 1 چه زمانی فرهنگ یك ملت دچار زوال می شود ؟ واگر چنين شود ، چه پيامدي در بر دارد ؟ 21
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ام البنین شمس آبادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با )ص/غ(مشخص كنيد.

 غ         را در مباحث مابعدالطبيعه ي دین ناروا می شمردند.  ص "بحث عقلی  "الف( معتزله

 غ         ص   .ب( بشر ذاتا متفكر است و تفكر همان فطرت ثانی اوست. 

 غ         ص   .ي اسالمی،جهان را به صورت مجموعه اي به هم پيوسته و مرتبط االجزاء نشان می دهدج( فلسفه 

 غ         ص   . تأثير پذیرفت. "ابن هيثم"و از نظر فلسفی از  "ابن سينا"د( راجر بيكن از نظرعلمی از 

 غ         ص   .ه( اصوال حيات یك ملت در گرو حيات فرهنگی آن ملت است

25/1  

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.

 الف( موضوع  مابعدالطبيعه .............. می باشد.

 توسط .............. ترجمه و.............. آن را اصالح نمود. "اثو لوجيا"ب( كتاب 

 گویند.باشد را ..............  "هستی بخش"و  "وجود دهنده"ج( علت آنگاه كه 

 د( ابن سينا جهان را عالم .............. و انسان را عالم ..............  می داند.

 ه( دعاها و مناجات نامه هاي سهروردي به زبان عربی .............. و التقدیسات ناميده شده است.

 و( علم ما به صور علميه كه بی واسطه حاصل می شود .............. نام دارد.

نبوغ و ابتكار مالصدرا در این است كه سه طریق .............. و شهود قلبی و .............. را باهم تركيب كرد و شيوه یگانه در ز( 

 تحقيق فلسفی به وجود آورد.

5/2  

3 

 وصل كنيد.

 ( سير در اسماو صفات خدا1             الف( سير من الخلق الی الحق                                 

 ( سالك به ذات حق وصل می شود.                                    2                     ب( سير فی الخلق بالحق                               

 ( مباحث نفس و معاد3                                                                                         

5/0  

5 

 به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 تخلف ناپذیري و حتميت نظام هستی از نتایج كدام اصل است؟ الف ( 

 مقام حقيقی فارابی و دادن عنوان معلم ثانی به او از چه جهت است؟ب ( 

 

5/0  

5/0  

4 

 یكی ازموضوعات مهم شفا ابن سينا چيست؟ الف ( 

 مكتب كالمی اشعري چه بود ؟هدف ب ( 

 مورد(2شيخ اشراق براي تدوین فلسفه ي خویش از چه منابعی كمك گرفت؟ )ج ( 

 كدام اثر سهروردي به آرزوي ابن سينا در زمينه ي تحقق حكمت مشرقی جامه ي عمل پوشاند؟د ( 

 چيست؟ "مغرب كامل"در جغرافياي عرفانی سهروردي منظور از ه ( 

 استدالل خود را بر چه اساس و پایه ي عقلی استوار می كنند؟متكلمان غالبا و ( 

 چيست؟ "تفكر و اخالق"مهم ترین پيام سنت فلسفی ز ( 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

55/0  

6 
 به سؤاالت زیر پاسخ كامل دهيد:

  یك دليل در اثبات مغایرت وجود با ماهيت بنویسيد.

1 

 



 

363 

 

 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ام البنين شمس آبادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

7 

  منظور از اصل سنخيت چيست؟الف( 

 كيست؟ "حكيم متأله"از نظر سهروردي  ب ( 

 بنویسيد . "ارباب انواع"نظر سهروردي را درباره ج ( 

 اختالف مهم عرفا را با فالسفه اشراق بنویسيد. د ( 

 را درباره عقل بنویسيد. "متكلمان"نظر ه ( 

 را از نظر متكلمان و حكما و طرفداران اصالت وجود بنویسيد.مالک نيازمندي معلول به علت و ( 

  را به اختصار توضيح دهيد."اشتراک مفهوم و وحدت حقيقت وجود "ز ( 

 بعضی عقلی بودن اصل عليت را انكار كردند یكی از انتقادات وارد شده بر این نظریه را بنویسيد.ن ( 

 انگيزه ي اصلی خاورشناسان در شناخت شرق و پزوهش هاي خود چه بوده است؟ م ( 

1 

1 

1 

1 

1 

5/1  

5/1  
1 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

364 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بی بی اشرف حسین زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درستی ونادرستی جمالت زیر را مشخص كنيد.

 نزدیك می كند. فطرت ثانی انسان رابه گوهر وحقيقت وجود خویش-1

 مولف كتاب محاكمات فخر رازي می باشد.-2

 .كند می تعبير اشيا به طبيعت را آنهاست وسكون حركت سبب كه را اشيا درونی مبدا سينا ابن -3

 .نيستند قائل مستقلی ارزش دین كنار در عقل براي متكلمان -5

1 

2 

 .كنيد كامل مناسب كلمات با را زیر جمالت

 آورد. دست به ......................... از صحيح و جامع تصویري خواهد می فيلسوف-1

 بزرگترین دایرۀ المعارف فارسی .................. می باشد. -2

 ........................ ، ..........عبارتند فلسفه درباره غزالی كتابهاي -3

 .نامند می .......................... حكمت را فلسفه و ................... حكمت را كالم حكما -5

 .كرد تركيب هم با را ................... و ................. و .......................طریق سه مالصدرا -4

 ابن سينا ...................  انسان را منشاءِ كرامات و معجزات می داند.-6

5/2  

3 

 گزینه صحيح را  مشخص كنيد.

 یك زنجيره موجود از علت ومعلول ها قطعا باید به یك .............. ختم شود.-الف

 علت ناقصه-5       علت تامه        -3علت غایی                -2     علت العلل           -1

 از دیدگاه ابن سينا علم حقيقی در پرتو ارتباط با كدام مورد حاصل می شود؟-ب

 مبدا وجود -5       مبدا درونی       -3               طبيعت      -2          عالم ملكوت    -1

 كدام نظریه ، وحدت در عين كثرت وكثرت در عين وحدت خوانده می شود؟ -ج

 فقر وجودي -5     تشكيك وجود     -3     اصالت ماهيت        -2اصالت وجود             -1

 مكان گفتگو ميان فيلسوفان اسالمی ومتفكران دیگر مكاتب فلسفی را به وجود می آورد؟كدام ویژگی فلسفه اسالمی ا-د

 پيوند سازمانی -5وسعت نظر              -3تفكر وخالقيت           -2اخالقی بودن              -1

2 

5 

 باشد. موارد سمت راست با كدام یك از موارد ست چپ ارتباط دارد؟ در سمت چپ یك مورد اضافی می

 علت تامه -1           ماهيت ساخته وپرداخته ذهن است.           -الف

 اصالت وجود -2        شرط الزم وكافی در پيدایش معلول.               -ب

 وجوب علی ومعلولی -3       در خود نفس وبا علم حضوري كشف می شود.   -ج

 اصالت ماهيت  -5                         از لوازم اصل عليت                         -د

 رابطه عليت     -4                                                                                 

2 

4 

 .دهيد كوتاه پاسخ زیر سؤاالت

  روش پيشوایان دین در برخورد با پرسش كنندگان مسایل عقلی چگونه بود؟-1

  به ترتيب چه نتایجی استخراج می شود؟  "سنخيت "و  "عليت "از دو اصل -2

  مردم در مدینه جاهله سعادت را در چه چيز هایی می دانند ؟  فارابی نظر از  -3

 .كنيد تعریف اشراق فلسفه در را زیر موارد -5

                                          :وسطی مغرب -ج        كامل:         مغرب :  ب                   جهان مشرق -الف 

 را تعریف كنيد؟ وبنویسيد با كداميك از مراحل سير وسلوک عقالنی مطابقت دارد. عرفا "من الحق الی الخلق بالحق"سفر  -4

 به نظر مال صدرا مالک نيازمندي معلول به علت چيست ؟  -6

 گردد؟  می زوال دستخوش زمانی چه ملت یك فرهنگ -7
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بی بی اشرف حسين زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 .دهيد تشریحی پاسخ زیر سواالت به

 .با ذكر مثال یك دليل در اثبات مغایرت وجود وماهيت بنویسيد   -1

 .كنيد تعریف راباذكرمثال وعلم حصولی علم حضوري -2

 وجوه اشتراک واختالف روش عرفانی وفلسفه اشراق رابنویسيد.  -3

 .در پرتواصول حكمت متعاليه خداشناسی راشرح دهيد -5

باتوجه به حكمت متعاليه اختالفی كه از نظر خواص وآثار در اشياء دیده می شود به چه چيزي باز می گردد ؟وچگونه تفسير  -4

 ؟ميشود

 را بنویسيد  ؟ عليت اصل ي درباره غرب فالسفه تقادات وارد بر نظریهان-6

1 

5/1  

1 

1 

5/1  

5/1  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نجمه توکلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .رستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص كنيدد

 و درباره خدا و جهان هستی با این معيار قضاوت نمی كنند   . متكلمان  حسن و قبح را مربوط به زندگی انسان می دانند-ا

 فلسفه اسالمی هيچگاه قومی و محلی نبوده و خود را به جامعه خاصی متعلق ندانسته است  .-2

 گویاي رابطه وجوبی است .« مثلث سه ضلع برابر دارد » قضيه -3

ه فـو رونق بخشيده و افق هاي تازه اي پيش روي فالسعرفان و كالم با مخالفت هاي خود  به فلسفه اسالمی تحرک  -5

 . گشوده اند 

 تجربه و آزمایش در علوم تجربی اگر گسترده و دقيق باشند ميتوانند به شكل یك قانون علمی در آیند و تعميم یابند .-4

ه وجود نامتناهی حق را ودي انها پرده اي است كـازند و نقص وجـن فقر و نيـو حكمت متعاليه همه موجودات عيـدر پرت-6

 می پوشاند . 

5/1  

2 

 . ر جاهاي خالی عبارت مناسب بگذاریدد

سهروردي تحقيق فلسفی به شيوه استداللی محض را ..............می داند و سير و سلوک روحانی بدون تربيت عقلی را -7

 موجب ..............قلمداد می كند .

 جزء آن بود دیگر اثبات وجود هيچ ماهيتی به ........................نياز نداشت .اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت یا -9

 عليت را آنگاه كه وجود دهنده و هستی بخش است ......................یا .............................می نامند  .-8

از این جهت در انتقال تفكر یونان به سرزمين هاي حوزه...............تا زمانی كه مصر مغلوب مسلمانان شد دایر بود و -11

 اسالمی سهم به سزایی داشت  .

 سهروردي از واقعيت اشياء به .....................تعبير می كند .  11

55/3  

3 

 .سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيدبه 

 ؟ چيستبه عقيده ابن سينا مطلوب ترین و مناسب ترین روش براي تحقيق در عالم طبيعت   -12

 ؟ از منظر اصالت وجود مالصدرا معلوليت و وابستگی موجودات را ناشی از چه چيزي می دانست  -13

اینكه زنجيره علی و معلولی نمی تواند بی نهایت باشد و اینكه  نظام جهان تخلف ناپذیر است به ترتيب اشاره به چه –15

  ؟ اصولی دارند

 ؟بيانگر كدام اصل از مبانی حكمت مشاء است  « شكاک واقعی وجود ندارد» این سخن حكما كه گفته اند -14

 ؟هدف اصلی فارابی از تشكيل اجتماع و مدینه چيست   – 16

  چه كسی انتقاد از فلسفه را وظيفه شرعی خود می دانست  ؟                          -17

3 

5 

 كنيد .اصطالحات را تعریف 

 انوار قاهره :-19

 اصل سنخيت  :-18

2 

4 

 از توضيحات مربوط به چه كتابی است . هریك

 سهروردي در این كتاب آرزوي ابن سينا را در زمينه تحقق بخشيدن به حكمت مشرقی جامه عمل می پوشاند .-21

 كاملترین مرجع در معرفی حكمت مشاء و دیدگاه طبيعی و مابعدالطبيعه ابن سينا است -21

 این كتاب نمودار عشق راستين فارابی به حق و حال و وجد معنوي اوست . -22

 كتابی كه در آن عالمه طباطبایی به نقد اركان ماتریاليسم پرداخته است  .  -23

1 

6 
 . سواالت زیر پاسخ كامل دهيدبه 

 ؟قاعده امكان اشرف را توضيح دهيد -25
5/1  

 1 ؟نظر مالصدرا را با متكلمان در مورد عقل مقایسه كنيد  -24 7
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نجمه توكلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5/1 ؟نظریه تشكيك وجود را بيان كنيد  -26 9  

55/0                                 ؟ویژگيهاي سنت فلسفی را نام ببرید  -27 8  

 1 ؟ استدالل معتزله در مورد ثواب آخرت را ذكر كنيد -29 11

 1 ؟چرا حكمت متعاليه فلسفه التقاطی نيست و چه روشهایی را با هم تركيب كرده است  -28 11

 1 ؟خاستگاه فلسفه اسالمی را در كجا باید جستجو كرد  -31 12

 1 ؟انتقادهایی كه به فلسفه غرب در مورد انكار عقلی بودن اصل عليت شده بيان كنيدیكی از   -31 13
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اشرف حسینی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 :را انتخاب كنيد صحيحگزینه 

 ارتباط و پيوستگی موجودات جهان نتيجه كدام اصل است؟( 1

 د( امتناع تسلسل                        ج(عليت                     علی و معلولی ب(ضرورت                الف(سنخيت

 

 كدام گروه به اصالت عقل اعتقاد داشتند و بحث عقلی در مباحث ما بعد الطبيعه را جایز می شمردند؟( 2

 د(حنابلهه                       ب(معتزله                                         ج(اشاعر             حدیثالف(اهل 

 

 منظور سهروردي از نور كدام است؟ ( 3

 د(ذات باري تعالی                ج(واقعيت اشياء                              ب(حقایق مجرده          الف(هستی مطلق

 

 می توان درباره همه متكلمان گفت:(  5

  دارندالف(مبادي و اصول متفاوت با فيلسوفان 

 ب( كالم را حكمت جدلی می دانند نه حكمت برهانی

  ج( از روشی استفاده می كنند كه تفاوت عمده اي با روش فلسفی دارد

 د( حس و قبح را معياري براي كارهاي انسان می دانند نه خداوند

 

 ؟از دستاوردهاي كدام مشرب فكري است "وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت "نظریه  ( 4

 د(حكمت مشاء              ج(حكمت ایران باستان             ب(حكمت متعاليه              الف(حكمت اشراق

 

ذهن همچون یك دستگاه عكاسی از آن چه به .... دریافت می كند ، عكس برداري می كند و از » به نظر عالمه طباطبایی(  6

 آن یك مفهوم ذهنی می سازد؟

 د(تمایالت نفسانی                          ج(علم حضوري                  ب(علم حصولی                         الف(تجربه
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25/0  

 

 

25/0  

 

 

25/0  

 

 

 

 

25/0  

 

 

25/0  

 

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد:

 فلسفه ي غرب حاكم بود.سيطره ي فكري ........................ تا قرن دوازدهم بر جامعه فكري و ( 1

 محتواي اصلی فلسفه اسالمی و ستون فقرات آن را .................................. تشكيل می دهد.( 2

 به اعتقاد ابن سينا ، منشا كرامات و معجزات........................ است .( 3

 ....................... است.در اندیشه حكمت مشاء وساطت در تدبير نظام هستی به عهده (  5

 به اعتقاد ابن سينا و اهب الصور همان ............................... است.(  4

 علم كالم و فلسفه مشاء هر دو صرفا بر .......................... تكيه می كنند.(  6

 

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

3 

 یك غلط می باشد :تعيين كنيد كدام گزینه صحيح و كدام 

 متفكران مسيحی در آغاز قرون وسطی افكار ارسطو را نمی شناختند. -1

 تحليل می شوند. "ماهيت "و  "وجود "همه اشياي واقعی در جهان در ذهن به دو جزء  -2

 تخلف معلول از علت خویش در واقع همان صدفه و اتفاق است. -3

 شيراي است.مهم ترین فيلسوف سياسی اسالم، مالصدراي  -5

 همه چيز در این جهان پرتوي از نور مطلق و ذات خداست و هر زیبایی و كمالی ، موهبتی از رحمت اوست. -4

 با پذیرش اصالت وجود، جهانی سرشار از تنوع و اختالف خواهيم داشت كه موجودات در آن ذاتا از یكدیگر متمایزند. -6
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اشرف حسينی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 په سواالت زیرپاسخ كوتاه دهيد:

 دو واقعه مهمی كه در زمان خالفت عباسيان موجب پيدایش نهضت ترجمه شد، كدامند؟ -1

 اهميت اصل مغایرت وجود و ماهيت در كدام یك از مباحث فلسفی بيشتر مشخص می شود؟ -2

 چرا فارابی را معم ثانی ناميده اند؟ -3

 چرا معتزله كرام الكاتبين را انكار می كردند؟ -5

 با توجه به دیدگاه هاي شيخ اشراق ، تفاوت اصلی موجودات در چيست؟                                    -4

عين ت "داللت بر اصالت چه چيز دارد و منظور از   "وجود اندركمال خویش جاري است    تعين ها امور اعتباري است "بيت  -6

 چيست؟ "ها 

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

4 
 به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهيد:

 موضوع ما بعد الطبيعه چيست و چه تفاوتی با سایر علوم دارد؟
1 

5/1 را از نظر فالسفه مشاء به همراه مثال بنویسيد ؟ "مواد ثالث"تقسيمات وجود 6  

5/1 دهيد؟ علت تامه و علت ناقصه را با ذكر مثال توضيح 7  

 1 مدینه فاضله را تعریف كنيد و فارابی آن را به چه تشبيه می كند؟ 9

5/1 از نظر ابن سينا جهان شناسی و شناخت قوانين طبيعت از چه طریقی است و غایت آن چيست؟ 8  

 1 غزالی كه بود و چه تاثيري در روند حكمت مشاء گذاشت؟ 11

5/1 توضيح دهيد؟مدارج دانایی را از نظر سهروردي  11  

5/1 استدالل معتزله را در باب ثواب آخرت بنویسيد؟ 12  

 1 با توجه به نظرات عالمه طباطبایی ، مفاهيم عقلی و فلسفی چه ویژگی هایی دارند ؟ 13

 1 انگيزه اصلی خاور شناسان در شناخت شرق و پژوهش هاي خود چه بوده است؟ 15
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا آهنگرانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جاي خالی را با عبارت مناسب پر كنيد.
 علت تامه شرط ............و.........براي پيدایش معلول است.-1
 .....است..........اجزاي جهان پی می بریم و نظام معين هستی نتيجه اصل..........باپذیرش اصل عليت به...-2
 انس انسان با طبيعت ناشی از تشابه......و..........است.-3
 رسيده اند.............می خواند. عرفان به حد كمال هم اشراق و برهانی و سهروردي ، كسانی را كه هم درصور-5
می كند وشيوه اي یگانه در تحقيق    هم تركيب  ...و وحی قرآنی را با...و..............ابتكار مالصدرا دراین است كه سه طریق -4

 فلسفی بوجود  می آورد.
 حيات یك ملت در گرو حيات..............آن ملت است.-6

5/2  

2 

 جمالت درست ونادرست را مشخص كنيد.
 از نظر افالطون ،فلسفه باحيرت در برابر هستی و چيستی اشياءآغاز می شود.-1
 بر سفرفی الخلق بالحق عرفان است.مباحث توحيد وصفات الهی درفلسفه منطبق -2
 هرموجودي ازآن جهت كه بهره اي از وجوددارد،نشانه اي ازوجودنامتناهی حق است.-3
 درفلسفه جدیدغرب ،عقلی بودن اصل عليت انكارشده و اعتقادبه آن را  ناشی ازعادت ذهن می داند.-5

2 

3 

 مورداضافی است(كشف ارتباط)موارد سمت راست رابه چپ وصل كنيد.یك 
 الف: معلم ثانی                                                   الف:تبيين نظام آفرینش

 ب: اشارات وتنبيهات                                         ب: متكلمين
 ج: قاعده امكان اشرف                                       ج: فارابی

 د:ابن سينا                                                   د:مالصدرا       
 ه: سرچشمه واحدداشتن عقل ودین                                                                         

2 

 2 ب: اشتراک معنوي وجود                 الف: تشكيك وجود         اصطالحات را شرح دهيد: 5

4 

 پاسخ كوتاه بدهيد.
 الزمه عبورازفطرت اول به ثانی چيست؟ -9

 دو واقعه مهم كه دردوران عباسيان موجب تحول فرهنگی و رونق نهضت ترجمه شد، را بنویسيد. -8

 كتاب مقاصدالفالسفه اثر چه كسی و درباره چه موضوعی است؟ -11

 چيست؟ "اشراق"علت نامگذاري فلسفه سهروردي به  -11

 حقيقت، متكی به چيست؟روش عرفان درشناخت  -12

 نقطه اتصال همه جریانهاي فكري عالم اسالم كدام مكتب است؟ -13

 چيست؟ "اصول فلسفه وروش رئاليسم"موضوع كتاب   -15

5/3  

6 
 سواالت تشریحی )پاسخ كامل بدهيد(

 یك دليل بر مغایرت وجود و ماهيت بامثال بياورید؟              
1 

 1 امكان ذاتی را تعریف كنيد.                       7

/55 سه موردازویژگی هاي ارباب انواع در فلسفه سهروردي رابيان كنيد. 9  

 1 معلوم بالذات را با مثال تعریف كنيد. 8

 1 تاثير برخوردهاي فكري عرفا ومتكلمين را برفلسفه اسالمی بنویسيد. 11

  5/1 درباره مالک نيازمندي معلول به علت را شرح دهيدنظر یه فقروجودي مالصدرا  11

 1 نظر عالمه طباطبایی را درباره كيفيت پيدایش مفهوم عليت در ذهن به اختصار شرح دهيد. 12

/55 ویژگی هاي سنت فلسفی اسالمی را فقط نام ببرید 13  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضیه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره ( 7) قلمرو زبانی 

  معنی واژه هایی را كه زیر آن ها خط كشيده شده بنویسيد.

 در خبر است از رحمت عالميان و صفوت آدميان                 زین بی خردان سفله بستان      

 رخش ، آن  طاق  عزیز ، آن تاي بی همتا          سوداي عشق از زیركی جهان ، بهتر ارزد.                   

 خنده تو براي دستان من  شمشيري است آخته                              پيشت آید هر زمانی صد تعب                 

175 

2 
 زیر وازه هاي درست امالیی خط بكشيد. 

 سينه خواهم شرحه شرحه از ) فرا ق / فراغ (            از این تنگ ) خوار / خار ( است اگر بگذرم   
075 

3 

 با توجه به متن زیر  واژه هاي نادرست امالیی را مشخص كرده ، صحيح آن ها را بنویسيد. 

آن باغ  پر از گل هاي رنگين شعر و احساس  در صموم سرد این عقل بی درد پژمرد و صفاي اهورایی آن همه زیبایی به   "

 "به خواب رفتم. "اسرا  "از نشعه خوب آن این علم عدد بين آلود. من آن شب پس از گشت و گذار در  آسمان  ، خسته 

 این برایش سخت آسان بود و سا ده بود /  همچنان كه می توانست او ، اگر می خاست  /

 كان كمند شست خم خویش  بگشاید  / و بيندازد به باال ، بر درختی ، گيره اي ، سنگی  / و   فراز آید به باال 

1 

5 
 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسيد. 

 درنيابد حال پخته هيچ خام           بس كه بی شرما نه و پست است این تزویر     
075 

4 
 را در واژه هاي زیر بنویسيد.                                          "ان  "مفهوم نشانه 

 با مدا دان                                              كاویان                                                        
075 

6 
 فعل محذوف را در بيت زیر بيابيد  و نوع  حذف را بنویسيد . 

 شيرمردي باید این ره را شگرف              زان كه ره دور است و دریا ژرف ژرف             
075 

7 
 را در عبارت زیر بنویسيد.  "ساخت  "واژ ي   كاربرد

 او با نامالیمات زندگی ساخت                         
0725 

9 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دیروز اگر سوخت اي دوست ، غم برگ و بار من و تو         امروز می آید از باغ ، بوي بهار من و تو 

 گروه مفعولی را  بنویسيد.  "الف (  هسته  

 ب (  نقش كلمه مشخص شده را بنویسيد.  

075 

8 
 وابسته هاي وابسته را مشخص كرده ، نوع آن را بنویسيد. 

 یك كربال شكوه به چشمت نهفته است                   اي روضه مجسم گودال قتلگاه   
1 

11 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 ليك كس را دید جان دستور نيست               تن ز جان و جان ز تن مستور نيست          

 الف (  یك حرف ربط  ) پيوند ( همپایه ساز بيا بيد.   

 در چه نقشی به كار نرفته است ؟ "جان  "ب(  كلمه     

 ( نها د5             (  مضاف اليه      3       ( مفعول        2    ( متمم            1           

 را بنویسيد. ج( نقش كلمه مشخص شده در بيت باال     

0755 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مشعوفیمرضيه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نمره ( 4قلمرو ادبی )   

 را بيابيد. "اسلوب معا دله ، مجاز ، اغراق، تلميح    "در ابيات زیر آرایه هاي 

 الف ( آیين طریق از نفس پير مغان یافت                     آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند

 می برد هر جا كه خواهد اسب ،خواب آلوده را        ب(   دل چو شد غافل ز حق ، فرمان پذیر تن بود 

 همی خاک نعلش برآمد به ماه        ج(  یكی تازي اي برنشسته سياه                        

 نر شويباید كه خاک درگه اهل ه        د(  گر در سرت هواي وصال است حافظا              

1 

12 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دل  گرمی و دم سردي ما بود كه گاهی                       مرداد مه و گاه دي اش نام نهادند     

 كنایه از چيست ؟ "دم سرد بودن  "الف (   

 ب (  حداقل دو آرایه دیگر در بيت بيابيد  

1 

13 
 در مصراع دوم كنایه از چيست ؟  "گرم رو   "را بيابيد .    "وجه شبه  "در  بيت زیر 

 عاشق آن باشد كه چون آتش بود              گرم رو ، سوزنده و سركش بود    
075 

15 

 كدام گزینه همه آرایه هاي بيت زیر را ندارد ؟ 

 تا چشم بشر نبيندت روي               بنهفته به ابر چهر دلبند

 الف ( تناسب و اغراق                     

 ب(  تشخيص و حسن تعليل     

 (  اغراق و استعاره      ج

 د(  تشبيه و حسن تعليل 

075 

14 

 شعر حفظی 

 . ديرا كامل كن اتياب

 ..اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار                     ..................................................................   

 ان................................................................                            لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره بار   

 ....................................................................          ترسم تو را ببيند و شرمندگی كشد                      

 شويتا كيمياي عشق بيابی و زر                            ................................................................    

 

2 

16 

 نمره (  9قلمرو فكري ) 

 ؟در مصراع  زیرچيست  "كليد گنج مروارید  "مقصود شاعر از 

 این نخستين بار شاید بود كان كليد گنج مروارید او گم شد.           

0725 

17 

 ابيات زیر بيانگر كدام وادي در سير و سلوک است ؟

 الف ( هر كسی بينا شود بر قدر خویش               باز یابد در حقيقت صدر خویش 

 ب( روي ها  چون زین بيابان دركنند                   جمله سر از یك گریبان بر كنند 

075 

 075 نماد چه انسان هایی هستند ؟ "هدهد و بلبل   "در منطق الطير عطار  19

18 

 گزینه ارتباط موضوعی دارد ؟بيت زیر با كدام 

 نگردد تبه نام و گفتار پاک        ز خورشيد و از آب و از باد و خاک     

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو    الف ( غرق غباریم و غربت با من بيا به سمت باران   

 دوست گل یادگار من و تو در باغ می ماند اي     ب ( با این نسيم سحر خيز برخيز اگر جان سپردیم  

0725 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 .با توجه به متن زیر  به سواالت پاسخ دهيد 

 و دمش چونان حدیث - آن سكوتش ساكت و گيرا -آن صدایش گرم ، نایش گرم  –مرد نقال 

 راه می رفت و سخن می گفت   –آشنایش گرم   

 چيست ؟  "حدیث آشنا "منظور شاعر از  (الف 

 ب ( دو ویژگی سخن مرد نقال را بنویسيد .

0755 

21 
 در بيت زیر خطاب شاعر به كيست و شاعر چه توصيه اي به او دارد ؟ 

 شو منفجر اي دل زمانه                وان آتش خود نهفته مپسند    
075 

22 
 اجتماع در زمان شاعر است ؟مصراع دوم بيت زیر  بيانگر كدام حقيقت 

 گفت : پوسيده است ، جز نقشی ز پود و تار نيست      گفت : از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم  
075 

23 
 با توجه به متن زیر ، دو صفت بارز خداوندرا بنویسيد.   

 باران رجمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دریغش همه جا كشيده  
075 

25 

  مفهوم بيت زیر با كدام گزینه مطابقت دارد ؟

 "نی حدیث راه پرخون می كند                    قصه هاي عشق مجنون می كند  "

 (  اشتياق پایان ناپذیر عاشق       الف   

 ( جاري بودن عشق در تمام هستی ب  

 ( پرخطر بودن راه عشق                ج    

 افراد در تاثير پذیري از عشق( نقش ظرفيت وجودي  د   

0725 

24 

 معنی و مفهوم نظم و نثر

 معنی و مفهوم ابيات و عبارات زیر را بنویسيد. 

 /. (74الف ( پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.)   

 (  1ب تو قلب فسرده زمينی          از درد ورم نموده یك چند  )   

 /.(24ج( ممات بی عشق می یاب . )   

 ( 1د( در خوش زبانی نوک جمع را چيده و  متكلم وحده و مجاس آراي بال معارض شده است )   

 /.(4ه( سر پر ز شرم و بهایی مراست . )  

 /.(4و( این عيار مهر و كين مرد و نامرد است. )  

4 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه زمانیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 2 د( عليت/سنخيت      ج( ممكن الوجود/ممتنع الوجود           ب( اثولوجيا/افلوطين     الف(هستی شناسی/مابعد الطبيعه  1

 2 ط( غلط        ح( صحيح           و( صحيح          ه(غلط          د(غلط         ج(صحيح          ب(صحيح     الف(غلط   2

3 

 الف(علت وجوددهنده كه هم الزم است هم كافی. 

 تسلسل تابينهایت محال است . و شود علل متناهی است وبه علت قایم بالذات منتهی میب( سلسله 

 ج(علمی كه صورتی از معلوم درنزد عالم حاضر ميشود.

 داند و عقل راتحقير ميكند.د( تنها راه وصول به حقيقت راشهود باطنی می

5/0  

5/0  

1 

5/0  

5/0 غزالی 5  

5/0 قوت نفس انسان. 4  

5/0 وخداشناسی وصفات الهی. مباحث توحيد 6  

5/0 عليت تجربی است و تكرارمتوالی دو حادثه است. 7  

5/0 فقر وجودي 9  

5/0 احاطه علم باري تعالی بر همه موجودات كه مطابق آن باشد. 8  

5/0 موجود متغير 11  

5/11 ج( نوراالنوار         الف(ارباب انواع                     ب( انوار اسپهبدي یا انوار مدبر            11  

5/0 وجود 12  

 1 وجود )مشكك(                  انسان )متواطی(     13

5/0 ریشه ي فرهنگ شرق در فرهنگ غرب است. _نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر 15  

 1 حسن وقبح است.شباهت: هردو بر استدالل عقلی تكيه دارندتفاوت:متكلمين استدالل شان براساس  14

 1 به جهت جغرافياي عرفانی كه به مشرق مربوط است._كلمه اشراق به مفهوم نور وروشنایی است  16

17 
 متعارض هم نيستند._ازیك منبع ازلی سرچشمه ميگيرند–مالصدرا: هردوحقيقت واحد هستند 

 اثبات اصول دین است. وظيفه عقل_عقل درخدمت دین است _متكلمين: عقل دركناردین ارزش مسقل ندارد
5/1  

19 
اجسام مكانی كه داراي ابعاد طول وعرض وارتفاع اند با امتداد دراین ابعاد وحدت _زیرا وجود اصيل است_حركت جوهري است

 آنها به هم نمی خورد.
5/1  

18 

افت علم حضوري دریكه نفس وجوددهنده اراده وخواسته هاي است واین بواسطه _پيدایش عليت براي اولين بار درنفس است 

ذهن مانند دستگاه عكاسی از آن عكس گرفته و هر آنچه مانند نفس وجددهنده باشد علت وهرآنچه مانند اراده ایجا _ميشود

 شده باشد معلول می نامد.

5/1  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد نامور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام عبارت غلط است. 

 ( 24/1غلط)هر مورد -6غلط               -4صحيح            -5غلط             -3صحيح              -2صحيح           -1
5/1  

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.

 متقابل انسان ها به یكدیگرنيازمندي  -5متكلمين              -حكماء -3وجود                 -2ابن سينا                  -1

 (24/1ملكوت)هر مورد -عالم مثال -9      عقلی    -7     وجود       -ماهيت -6      تهاتف الفالسفه     -مقاصدالفالسفه -4

3 

3 

 هریك از عبارات سمت راست،مربوط به كدام یك از موارد سمت چپ می باشد.

 محاكمات قطب الدین رازي -5امكان اشرف                    -3فطرت ثانی                 -2                  ابن رشد            -1

 (24/1سهروردي)هر مورد -9                          عنایت   -7           عليت              -6سعادت دنيوي و اخروي        -4 

2 

 2 (4/1هر مورد«)من الخلق الی الحق»د(«  من الحق الی الخلق بالحق»ج(«    فی الخلق بالحق»ب(«   بالحق فی الحق»الف( 5

4 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 (24/1(   در فلسفه اشراق:ارباب انواع)24/1در فلسفه مشاء:عقل دهم )
5/0  

 1 (4/1(  ریشه كثرت:مراتب و درجات وجود)4/1ریشه وحدت:اص وجود) 6

 1 (4/1«    )وسعت نظر»(            ب(4/1)«  تفكر و اخالق»الف( 7

9 
(و آنچه از راه فرضيه و مشاهده و تجربه و 4/1علم حقيقی به هر چيري در پرتو ارتباط آن با مبدا وجود حاصل می شود)

 (4/1استقراءبه دست می آید،تنها ابعاد ظاهري اشياست.)
1 

8 

 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد :

(ولی عارف 24/1(مشابه جهان عينی)24/1(به عبارتی شود عقالنی)24/1ذهن خود جهان را بشناسد) فيلسوف می خواهد با

 (74/1می خواهد با عشق و مجذوبيت به حقيقت هستی متصل شود)

5/1  

 1 ( 4/1نمره(ذكر مثال)1تعریف اشتراک معنوي ) 11

5/1 (.24/1نمره(ذكرهرمثال)4/1تعریف هریك از علم حضوري و حصولی ) 11  

12 

در این برهان از اصل تقدم علت بر معلوم استفاده شده یعنی اینكه وجود معلول مشروط به وجود علت است نه بالعكس 

(اكنون اگر سلسله اي نامتناهی از علت ومعلول را در نظر آوریم چون همه افراد این لسله خود معلول علت 4/1(ذكر مثال )4/1)

وط به وجود دیگري است كه وود آن هم به نوعی مشروط به دیگري است پس این زنجيره باالترند در نتيجه وجودهر كدام مشر

 (4/1هرگز وجود پيدا نخواهد كرد.پس باید موجودي كه خود ملول دیگري نباشد در راس زنجيره قرار گيرد)

5/1  

13 

یكدیگر تكرار می شوند رابطه عليت اگر ریشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد باید ميان همه حوادث كه در پی 

منتقل می  «عليت»اگر تكرار حوادث متوالی ما را به مفهوم   (24/1(مثل رعد و برق)4/1) برقرار باشد در حالی كه جنين نيست

علت  است و آن تكرار ،سبب و رابطه عليت برقرار «مفهوم عليت»و«تكرار حوادث متوالی»كند پس باید اعتراف كنيم كه بين 

  .این مفهوم می شودو سبب و علت آن می شودتا ذهن به مفهوم عليت منتقل گرددو این نقض آن است

5/1  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/0 5ص-صحيح 1  

25/0 11ص-صحيح 2  

25/0 14ص-صحيح 3  

25/0 116ص-صحيح 5  

25/0 117ص-صحيح 4  

25/0 123ص-غلط 6  

25/0 21ص-غلط 7  

25/0 23ص-صحيح 9  

25/0 96ص-غلط 8  

25/0 82ص-غلط 11  

25/0 115ص-غلط 11  

25/0 31ص–چيستی آن شی  12  

25/0 53ص–تقدم علت بر معلول  13  

25/0 67ص-موسس فلسفه اسالمی یا نبوي است 15  

25/0 79ص-انسان 14  

25/0 78ص-عشق 16  

25/0 77ص–حقيقی  17  

25/0 95ص-معتزله 19  

25/0 125ص-اسفار اربعه 18  

25/0 115ص-عقلی 21  

25/0 123ص-اصول كافی 21  

25/0 123-صدر المتالهين 22  

25/0 131ص-معنوي 23  

25/0 133ص-ذات الهی 25  

5/0 128ص-اعتباري-وجود 24  

25/0 85ص-حكيم متاله 26  

25/0 65ص-سعادت دنيا و آخرت است. 27  

25/0 118ص-اصغر 29  

25/0 124ص-الخلق الی الحقمن  28  

25/0 114ص-خواجه نصيرالدین طوسی 31  

25/0 113ص-محی الدین ابن عربی 31  

25/0 29ص-اصل واقعيت مستقل از ذهن 32  

25/0 38ص-موجودي كه نيستی مقدم بر هستی براي او فرض نمی شود 33  
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   مدت امتحان : صبح 9:ساعت شروع  علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

35 
قلبی تكيه دارد ولی حكمت متعاليه برهان عقلی و شهود قلبی را با وحی قرآنی تركيب مشاء بر استدالل عقلی و اشراق بر شهود 

 123می كند.ص
1 

34 
عارف به عقل و استدالل پاي بند نيست و می خواهد با عشق به حقيقت هستی متصل شود ولی فيلسوف می خواهد جهان را 

 113ص-باشدفهم كند یعنی تصویري صحيح از جهان در ذهن خود داشته 
1 

5/0 86حكمت مشاءص-حكمت الهی یونان 36  

37 
-وقتی رابطه ي موضوع با وجود رابطه وجوبی است یعنی موضوع ضرورتا و وجوبا وجود دارد آن را واجب الوجود می ناميم

 33ص
25/0  

5/0 51ص-علت تامه وجود دهنده و هستی بخش است.علت تامه شرط الزم و كافی براي تحقق معلول است 39  

38 
تاثير طبقه عرضی انوار یعنی ارباب انواع در طبيعت به وساطت رشته ي دیگري از فرشتگان كه مرتبه ي آنها پایين تر از ارباب 

  112ص-انواع است انجام می شو كه به آنها انوار مدبر یا اسپهبدي می گویند.
5/0  

51 
-ليكن ممكن غير اشرف وجود یافته است-موجود خواهد بود اگر ممكن غير اشرف وجود یافته باشد،ممكن اشرف مقدم بر آن

 111ص-پس ممكن اشرف مقدم بر ممكن غير اشرف موجود شده است
1 

51 
علم ما به اشياي خارجی كه از طریق صور علميه حاصل می شود كه به آن علم حصولی می گویند.مانند علم ما نسبت به گل 

 114و115ص-سرخ
1 

 1 116ص-ادراكی بر علم حضوري استوار است،و علم حضوري نيز مبتنی بر علم حضوري نفس به خویش است.زیرا هر علم و  52

25/0 132ص-در ضعف و نقص مرتبه ي وجودي آن است 53  

25/0 76ص-طبيعت شیء 55  

54 
ندارد.اگر ذات الهی آنی پرتو طبق این نظریه ،جهان هستی یكپارچه نياز و تعلق به ذات الهی است و هيچ استقاللی از خود 

 133ص-عنایت خویش را باز گيرد،كل سلسله مراتب وجود محو و نابود می گردد و نور موجودات خاموش می شود.
1 

56 

اگر ریشه ي اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد،باید ميان همه ي حوادثی كه در پی یكدیگر تكرار می شوند ،رابطه ي 

-شد،در حالی كه چنين نيست.مثال در توالی شب و روز نمی گویيم كه روز علت شب است یا شب علت روز است.عليت برقرار با

 151ص

1 

5/0 141ص-نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر 57  

59 

 

در  ي وحدتنظریه ي تشكيك وجود كه هم اصل وحدت موجودات را بيان می كند و هم كثرت آنها را تفسير می نماید ،نظریه 

 131عين كثرت و كثرت در عين وحدت خوانده می شود.ص

1 

 

25/0 155ص-تفسير الميزان 58  

5/0 143-142-پيوند سازمانی-تفكر و اخالق 41  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  :نام و نام خانوادگی 

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 *)ص،غ(:

 (        5،فصل 37ج:غ )ص             (       3،فصل 33ب:  ص)ص                 (        1،فصل9الف:غ)ص

 (     11،فصل131(            و:غ))ص8،فصل113ه:ص)ص                   (  9،فصل 86د:ص )ص

 (13،فصل141ح:غ)ص                        (12،فصل151ز:ص)

 /.نمره(24)هرمورد

2 

2 

 *تكميلی:

 (      7،فصل95ج:  معتزله)ص     (       3،فصل29ب:اصل واقعيت مستقل ازذهن)ص              (       1،فصل5الف:مابعدالطبيعه)ص

       (     9،فصل85ه:حكيم متأله)ص          (     7،فصل95د:علم كالم اشعري)ص

 /.(24)هرمورد      (12،فصل 154ح:امام خمينی)ره()ص         (11،فصل123وحی قرآنی)ص-و:شهود قلبی

2 

3 

 *جوركردنی:

            (     8،فصل 115متكلمان اسالمی)ص4ب:      ( 5،فصل 51فالسفه اسالمی)ص3الف   :

 (12،فصل157استاد مطهري)ص2د:            (  11،فصل131حكمت متعاليه)ص5ج:

 /.نمره(24)هرمورد    

1 

5 
 *كوتاه پاسخ:

 (   1،فصل 7عبور ازفطرت اول به فطرت ثانی وبدون آن فلسفه بی معناوبی فایده است. )ص
5./  

/.5 (2،فصل21/.)ص 24بغداد مركزخالفت اسالمی شد     -2/.   24ایرانيان به دستگاه خالفت راه یافتند   . 4  

/.5 (5،فصل53اصل تقدم علت برمعلول)ص 6  

/.5 (       5،فصل43موجودات مجردي كه مافوق عالم طبيعت اند)ص 7  

/.5 (      4،فصل64ناشی ازاتصال دائمی باملك وحی یاعقل فعال)ص 9  

/.5 (  9،فصل83حكمت اشراقی  )ص 8  

/.5 (               11،فصل124مباحث توحيد وخداشناسی وصفات الهی)ص 11  

/.5 (11،فصل131)صنظریه  تشكيك وجود  11  

/.5 (                      12،فصل 155تفسيرالميزان )ص 12  

/.5 (                         13،فصل 141زمانی كه ارزش خودرابراي آن ملت ازدست بدهد.)ص 13  

15 

 *تعریف اصطالحات :

 /.4                   (              3،فصل 35الف:ذاتی است كه نه از وجود ابادارد ونه از عدم.)ص

 /.4(              5،فصل51ب:علت را آنگاه كه وجوددهنده وهستی بخش است علت تامه گویند.)ص

/.  سراسر قلمروهستی را پركرده اند ومرتبه ي هریك باالتر 4ج: یك زنجيره ي طولی از فرشتگانند كه  تجلی نورالهی اند 

 1                                                                             (        9،فصل112/.)ص4ازدیگري است.    

                                                                                                                      1(  11،فصل131/.()ص4/.(كه درمورد هرموجودي كه به كار رود،معنایی یكسان دارد.)4د:مفهوم وجود امري واحد بوده )

5./  

5./  

1 

1 

14 

 *تشریحی:

/.(به نظراو طبيعت 4ابن سينا مبدأدرونی همه اشياراكه سبب حركت وسكون آن هامی شودطبيعت آن اشياتعبيرمی كند  )

 (6،فصل76/.()ص4قرارنگيرد)هرشیء آن رابه سوي خيروكمال سوق می دهد به شرطی كه موانعی درراه طبيعت 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
/.(وعلم مابه همين صورعلميه كه بی 4علم انسان به اشياي خارجی كه ازطریق صورعلميه حاصل می شود،علم حصولی گویند)

 (9،فصل114و115/.(  )ص4واسطه ومستقيم است،علم حضوري می گو یند.)
1 

17 

فالسفه سرسازش نداشتند وخودراهرگز تابع آنها نمی دانستند،دربرابر حكما ایستادگی می  ازآنجا كه این دوگروه با

/.(واین گونه برخوردها به فلسفه اسالمی تحرک ورونق بخشيد وافق هاي تازه اي را هم پيش روي فالسفه 4كردند)

 (8،فصل 113و112/.()ص4گشود)

1 

19 

نيستندومعتقدند عقل در خدمت شریعت است وتنها اصولی راكه دین با  متكلمان براي عقل دركناردین ارزش مستقلی قائل

/.(مالصدرا معتقداست كه عقل ودین حقيقت واحدي اند كه از ذات احدیت 4یقين آموخته می تواند به مدداستدالل اثبات كند)

مخالف دین نمی  سرچشمه گرفته اند واگرعقل به درستی حركت كندوهمه موازین برهانی رارعایت كند به نتيجه اي

 (11،فصل 123/.()ص4رسد)

1 

18 

وابستگی موجودات ،ناشی از ضعف مرتبه وجودآنهاست،هراندازه كه موجودي ازنظر رتبه پایين تر باشدوشدت وجودي كمتري 

/.(اگروجودي درمرتبه ي خود از چنان شدتی برخوردار 4داشته باشد،ناقص تر ووابسته تر به مراتب مافوق خویش است..)

است كه علت حقيقی جهان است وغيراو همه «صمد»باشد كه هيچ نقص وضعفی نداشته باشد ،غناي ذاتی داردوبه تعبيرقران

 (11،فصل132/.()ص4فقير ومحتاج اند.)

1 

21 

شناخت عقلی وفلسفی نسبت به آفریدگار جهان به اوج خودمی رسد،ذات الهی شدیدترین مرتبه وجود است ووجود اومطلق 

/.(موجودات عالم ازحيث وجود خود،ذات حق را آشكار می كنند وازحيث نقص ونياز خود،اورا پنهان می 4است) ونامتناهی

 (11،فصل 133/.()ص4كنند.)

1 

21 

اگرریشه اعتقاد به عليت،عادت ذهنی باشدبایددرهمه حوادثی كه درپی هم دیگر می آیند رابطه عليت برقرارباشدولی چنين  -1

 /.(4نيست.)

ار حوادث متوالی مارابه مفهوم عليت منتقل می كند پس بين تكرار حوادث ومفهوم عليت ،رابطه علی برقرار كردیم اگرتكر-2

 (12،فصل151و151/.()ص4درنتيجه باآنكه عليت رانفی كردیم ولی روش نفی مان استفاده ازاصل عليت بوده است.)

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فریدی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 ( 29ج ( غلط ) ص          (              23ب ( صحيح ) ص          (       4الف ( صحيح ) ص 

 ( 115(                       و ( غلط ) ص 74هـ ( صحيح ) ص               (   51د ( صحيح ) ص 

 24/1(   هر مورد 142ط ) ص (                ط ( غل 114ح ( صحيح ) صفحه          (        85ز ( صحيح ) ص 

25/2  

2 

 ( 35(             ج( مشایی ) ص  21(             ب( معتضد عباسی ) ص  9الف ( قيد عقل ) ص 

 (113( شهود باطنی یا تهذیب نفس ) ص  و             (     78هـ ( قوت نفس ) ص             (        38د( حادث ) ص 

 (           131ز ( متواطی، مشكك ) پاورقی ص 

2 

5/0 ( 132سمد ) ص  3  

5/0 ( 14متن و بطن اسالم ) ص  5  

 1 ( 38و  51متكلمان حدوث قدم ، حكما امكان ذاتی ) ص  4

5/0 ( 95و  94خداوند از همه اعمال بندگان آگاه است و نيازي به حضور فرشتگان نيست .  ) ص  6  

5/0 ( 89) ص نور و ظلمت  7  

5/0 ( 113عرفا به برهان عقلی و استدالل اهميت نمی دهند . ) ص  9  

5/0 ( 114زندگی انسان ، حكمت جدلی ) ص 8  

5/0 ( 124سفر دوم ) ص 11  

5/0 (  123همراهی عقل و كشف شهود بدون جدایی از هم ) ص 11  

5/0 ( 131وحدت در عين كثرت ، كثرت در عين وحدت ) ص 12  

5/0 ( 133حكمت متعاليه ) ص 13  

55/0 ( 145تا  142پيوند سازمانی ) ص  _2تفكر و اخالق    _1 15  

14 

 ( 33الف( حتمی و اجتناب نا پذیر عقل خالف آنرا قبول نمی كند . ) ص 
 ( 37ب ( آن چيزي است كه معلول در هست خود بدان نيازمند است ) ص 

 (  65ج ( مردم آن به اموري مشغول و به فضایل آراسته اند كه مدینه را به سعادت ميرساند . ) ص 
 24/1كه مرتبه آنها پایين تر از ارباب انواع است    24/1د( تأثير طبقه ارضی انبار به وساطت رشته دیگري از فرشتگان 

  24/1لم ملكوت یا عا 24/1این فرشتگان را حكماي بعد از سهروردي عالم مثال 
و  24/1یعنی از طریق صورت ذهنی  24/1با واسطه  24/1هـ ( علم به اشياي خارجی كه از طریق صور علميه حاصل ميشود 

 24/1خود شی غایب است 

5/0  

5/0  

5/0  

1 

 

1 

5/0 (  76مبدأ درونی خير و كمال ) ص  16  

17 
ميگيرند ، اگر عقل به درستی حركت كن به نتيجه اي مخالف عقل و دین حقيقت واحدي هستند ، از یك منبع اذلی سرچشمه 

 ( 123دین نخواهد رسيد ) ص 
1 

19 
وجود حقيقتی واحد است ، این حقيقت واحد شدت و ضعف دارد و حقيقتی مشكك است و وجود درجات و مراتب مختلف دارد 

 ( 131و اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودي آنهاست .   ) ص 
1 

18 
اشياء با آنكه از حيث خواص و آثار مختلف اند همه از آن جهت كه موجود اند یك حقيقت اند این حقيقت همان اصل هستی 

 (  131اشياست و اشيا و موجودات مختلف در حقيقت هستی با هم وحدت دارند ) ص 
1 

21 
ندارد و ذهن در اثر عادت بين مشاهدات مكرر عليت یك رابطه جعلی و قراردادي است كه در آن واقعيت خارج از ذهن وجود 

 ( 138خود از حوادث آنرا بر قرار ميسازد  ) ص 
1 

21 
عالوه بر مفاهيم علت و معلول دیگر مفاهيم عقلی و فلسفی هم چون وجوب و امكان ، جوهر و عرض قوه و فعل ... از علم 

مفاهيمی هستند كه مصادق آنهارا با علم حضوري در  حضوري سرچشمه گرفته و انعكاس واقيت هاي درونی است یعنی اینها
 نفس خویش می یابيم و سپس از آنها مفاهيمی می سازیم كه با مصادیق خود انطباق كامل دارند .

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ کالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 5ص-غ  الف(
 11ص-غ ( ب
 14 ص-غ ( ج
 123ص -غ ( د

  53ص - صه( 
 115ص -غ ( و
 5ص -ص( ز

55/1  

2 

 24ابن هيثم ص  –الف( ابن سينا 
 35ب( امكانی ص 

 51علت ناقصه ص  –ج( علت تامه )علت حقيقی( 
 91فلسفه ص  –د( طب 

 114علم حضوري ص  –ه( علم حصولی 
 112و( ارباب انواع  ص 

 51ز( امكان ذاتی یا امكان ماهوي ص 
 131وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت ص  -ح( كثرت

25/3  

3 
 1الف با شماره 
 5ب با شماره 
 57ص          1ج با شماره 

55/0  

5/0 124ص مباحث توحيد و خداشناسی و صفات الهی 5  

5/0 96ص غزالی حمله به آراء فارابی و ابن سينا   4  

5/0  142 تفكر و اخالق یا )فلسفه تنها آموختن نيست بلكه پيمودن یك راه تكامل در درون است( 6  

5/0   77ص  شود یحاصل م به هر چيز در پرتو ارتباط آن با مبدا وجود یقيحقعلم  7  

5/0 67موسس فلسفه اسالمی یا فلسفه نبوي است  9  

5/0  113 حكمت اشراقی سلوک قلبی و مجاهدت درونی و تصفيه نفس را براي كشف حقایق الزم می داند ص 8  

5/0   113محی الدین عربی معروف به شيخ اكبر  ص 11  

25/0  39ص 5حدوث  11  

25/0 85ص حكيم متاله  12  

25/0 24/1ب  113 ؟صاز نظر ابن سينا منشا كرامات و معجزات چيست 13  

25/0 124مباحث كلی درباره احوال موجود از آن حيث كه موجود است یا امور عامه فلسفه ص 15  

14 

 تنها از علت خاصی صادر می شود. یاالف(هر علتی فقط معلول خاصی ایجاد می كند و هر معلولی 
 52و  51ميان هر علت با معلول خودش سنخيت و مناسبت خاصی حكم فرماست كه ميان یك علت و معلول دیگر نيست. ص 

 116ب(به صورت ذهنی، معلوم حقيقی یا معلوم بالذات گفته می شود  ص 
ج(به شیء خارجی كه خودش از ما غایب است و معلوم واقعی ما نيست و به واسطه صورت ذهنی به آن آگاه می شویم معلوم 

        116بالعرض گفته می شود. ص

5/1  

16 
آن است كه با هدف و غایت خلقت جهان سازگار باشد.  عتيدر عالم طب قيتحق يروش مطلوب و مناسب برا نايبه نظر ابن س

 76ص
5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ كالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

17 
نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر و اثبات این نكته بود كه ریشه همه ارزش هاي فرهنگی شرق را نيز باید در 

 141فرهنگ غربی جستجو كرد. ص 
5/0  

5/0 131وجود مفهومی است كه درباره هر چيزي كه به كار رود معناي یكسانی دارد ص  19  

18 
اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت یا جزء آن بود دیگر اثبات وجود هيچ ماهيتی به دليل نياز نداشت و تصور هر ماهيتی براي 

  31صاثبات وجود آن كافی بود مثل 
55/0  

21 

مالصدرا با نظر متكلمان درباره عقل مخالف است مالصدرا معتقد است كه عقل و دین حقيقت واحدي هستند و از یك منبع 

ازلی یعنی ذات احدیت سرچشمه گرفته اند اگر عقل به درستی حركت كند و موازین برهانی را مراعات نماید هرگز به نتيجه 

 123صاوي مطلبی متعارض با ضروریات عقلی نيست اي مخالف دین منتهی نمی شود دین خدا هرگز ح

1 

21 

فقر وجودي. یعنی مالک نيازمندي معلول به علت را باید در ضعف و نقص مرتبه وجودي آن دانست اگر وجودي در مرتبه خود 

واي او ماساز چنان شدتی برخوردار باشد كه هيچ نقص و ضعفی در آن متصور نباشد غناي ذاتی دارد و بی نياز مطلق است و 

 132كه همه در درجات مادون وجود قرار دارند نسبت به آن وجود بی نياز مطلق عين فقر و نيازمندي هستند ص

1 

22 

اگر ریشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد، باید ميان همه حوادثی كه در پی یگدیگر تكرار می شوند، رابطه عليت -1

 نيست.برقرار باشد، در حالی كه چنين 

و « یتكرار حوادث متوال»منتقل می كند پس باید اعتراف كنيم كه بين « عليت»اگر تكرار حوادث متوالی ما را به مفهوم -2

شود و سبب و علت آن می شود تا ذهن به  رابطه عليت برقرار است و آن تكرار سبب و علت این مفهوم می« مفهوم عليت»

 151 ص در واقع نقض همان ادعاست. مفهوم عليت منتقل گردد و این اعتقاد

1 

23 
هر چند وجود، حقيقتی واحد است، اما این حقيقت واحد، شدت و ضعف دارد و به اصطالح منطقيان، حقيقتی مشكك است 

 131اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودي آنهاست ولی همه موجودات در اصل وجود با هم وحدت دارند. ص
1 

25 

ممكن را در نظر بگيریم و یكی در سلسله مراتب هستی بر دیگري مقدم باشد، یعنی اشرف از آن باشد در این  اگر دو موجود

صورت در مقام موجود شدن، ممكن اشرف اول موجود می شود یعنی فيض وجود اول به او می رسد و بعد از او ممكن دیگر را 

 بهره مند خواهد ساخت.

شود این است كه اگر براي ما ثابت نشده باشد كه موجود اشرف تحقق یافته است، می توانيم استفاده اي كه از این قاعده می 

  111با مالحظه موجود غيراشرف، وجود اشرف را ثابت كنيم.ص

1 

24 

نفس انسان در علم حضوري رابطه خود را با همه خواسته ها، اراده ها و كارهایی كه در دایره وجود او رخ می دهد درک می كند 

و به علم حضوري مشاهده می كند كه نفس، وجود دهنده به این خواسته ها و اراده ها و حالت هاي درونی اوست و اگر توجه 

نفس لحظه اي از این امور منقطع شود، هيچ یك از این ها در درون نفس باقی نخواهند ماند این رابطه نفس با امور نفسانی 

 152صیك رابطه عليت یعنی وجود دهندگی است. 

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ کالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 صالف( 
 غ ( ب
  ص (ج
 غ ( د
 غ  ( ه
 ص     ( و
 ص( ز

 غ( ح
  ص( ط
 غ (ي

5/2  

2 

 امكانی الف( 
 معاد( ب
 عربی  –یونانی ( ج
 عينی یا واقعی( د
 سفسطه ( ه
 عالم كبير( و
 بالذات( ز

 مطلق وجود( ح
 فلسفه مشرقی( ط

5/2  

3 

                                                   7 الف(
                                         5 (ب
                                                     4(ج
               6 (د
                                                     2 (ه
                                               3 (و
                                                                                                          1 (ز

55/1  

5/0 سوره توحيد و آیات اول سوره حدید 5  

5/0 ذاتی كه نه از وجود ابا دارد نه از عدم 4  

5/0 فلسفه اشراق –سهروردي  6  

5/0 مركز خالفت اسالمی شدن بغداد –راه یافتن ایرانيان به دستگاه خالفت  7  

5/0 اصول عقالنی و یقينی  9  

25/0 فلسفه مشرقی 8  

25/0 .هر اندازه نفس آدمی به كماالت بيشتري آراسته شود و از طریق تزكيه و تهذیب به مراتب باالتري از تجرد ارتقا یابد 11  

25/0 اثبات وجود خدا 11  

25/0 شناخت كل هستی 12  

25/0 تفكر 13  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 علی صباغ كالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/0 در بطن و متن اسالم نه در برخورد تاریخی با فلسفه هاي دیگر 15  

25/0 تشابه عالم صغير و عالم كبير 14  

 1 علم حضوري نيز مبتنی بر علم حضوري نفس به خویشتن است زیرا هر علم و ادراكی بر علم حضوري استوار است و 16

17 
ابن سينا مبدا درونی همه اشيا را كه سبب حركت و سكون آنها می شود طبيعت شیء می نامد به نظر او طبعيت هر شیء آن 

 را به سوي خير و كمال سوق می دهد
1 

19 
مشغول و به فضایلی آراسته اندكه در نهایت آن مدینه را به سوي بهترین مدینه ها مدینه اي است كه مردم آن به اموري 

 سعادت رهنمون می سازد
1 

18 

اگر سلسله نامتناهی از علت ها ومعلول ها را در نظر آوریم چون همه افراد این سلسله، خود معلول علت باالتر از خود هستند 

هم به نوبه خود مشروط به دیگري است پس همه آن ها  در نتيجه وجود هر كدام مشروط به وجود دیگري است كه وجود آن

مشروط هایی هستند كه شرط وجودشان، یعنی علتی كه خود معلول دیگري نباشد وجود ندارد پس هرگز این زنجيره وجود 

 پيدا نخواهد كرد.

1 

21 

م كه نيست پس اگر فرض كني متكلمان می گویند اگر چيزي حادث نباشد و قدیم باشد آن چيز هرگز به خالق و علت نيازمند

غير از ذات حق اشياي دیگري هم قدیم اند طبعا آن ها از خالق بی نياز و در حقيقت مانند واجب الوجودند از طرف دیگر براهينی 

 كه حكم می كند واجب الوجود واحد است اجازه نمی دهد ماسوي را واجب بدانيم

1 

21 

ا و ابن رشد به التين ترجمه شد و در اختيار متفكران مسيحی مغرب زمين قرار از قرن دوازدهم به تدریج آثار ابوعلی سين

گرفت آنان از طریق آثار فالسفه اسالمی، عالوه بر شناخت گسترده تر از اندیشه هاي ارسطو با ابتكارات فيلسوفان اسالمی 

 شته بودند آشنا شدندكه در راه سازگار كردن اعتقادات دینی با استدالل هاي عقلی گام هاي بلندي بردا

1 

22 
این جهان شناسی با معرفت فلسفی هم افق و سازگار است و ازطرف دیگر بر تفكر و اندیشه در این معارف اصرار می ورزد و 

 آن را از واجبات شرعی می شمارد.
1 

23 
گوید و احكام و عوارض آن را مابعد الطبيعه از یك سلسله مسائل درباره مطلق وجود یعنی وجود بدون قيد و شرط سخن می 

 بررسی می كند. اما هر یك از علوم گوناگون به مطالعه چهره اي خاص از موجودات می پردازند
1 

25 

هر دو مفهوم نمی تواند اصيل باشد زیرا واقعيت خارجی واحد است و ممكن نيست واقعيت یگانه مصداق و ما به ازاء دو مفهوم 

گيرد. و هر دو مفهوم نمی تواند اعتباري باشد زیرا در این صورت هيچ یك به راستی از آن واقعيت كامال متمایز از هم قرار 

 خارجی حكایت نخواهد كرد و به این ترتيب باب ذهن ما به روي شناخت واقعيات به كلی مسدود می شود

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا باقری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
(                ه (صحيح    77(           د ( صحيح  ) ص  38(         ج( صحيح )ص  21غلط )ص (          ب(12الف ( صحيح )ص 

 "24/1هر مورد "(                                115(                          و(   غلط ) ص  87) ص 
5/1  

2 

      24/1(  5الف( وجود  )ص 

           24/1(  23ب (ابن ناعمه  )ص 

               4/1(   29ج( اصل قبول واقعيت مستقل ازذهن )ص

                 4/1(    78د( قوت نفس انسان )ص

             24/1(    82ه( حكمت االشراق )ص

                                        4/1(     124و( سير فی الخلق بالحق ) ص

   1/ 4(    131كثرت  )ص  –ز( تفاوت 

25/0  

25/0  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

3 
 24/1(   45و43عقل فعال . ) ص –الف ( وساطت موجودات مجرد در جهان  -1

 24/1(                 128ب( ماهيت نتيجه انتزاع ذهن از وجود است .   )ص  -2
1 

5 

 اصطالحات ذیل را تعریف كنيد :        

 ( 9الف( تفكر هان فطرت ثانی است كه آدمی رابه پرسش درباره حقيقت وجود برمی انگيزد . ) ص 

                      ب( انوار مدبر: طبقه متوسط فرشتگان كه درعالم مثال قرار دارندواسطه ميان عقول و عالم طبيعت هستند                                

ووابستگی موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجودي آنهاست ،هراندازه كه موجودي از نظر رتبه پایين ج( فقر وجودي : معلوليت 

 (132تر باشد ناقص تر و وا بسته تر به مراتب مافوق خودش است . )ص

5/1  

4 
 به سواالت ذیل پاسخ كوتاه بدهيد :

 ( 31مغایرت وجود و ماهيت   .     )ص
5/0  

 5/0 ( 65.    )ص رسيدن به سعادت دنيا وآخرت  6

5/0 ()ذكر دوموردكافی است( 94و95ميزان عمل )ص –صراط -معراج پيامبر–كرامات اولياء –كرامالكاتبين  7  

5/0 ( 111قاعده امكان اشرف .    )ص  9  

5/0 (152( ) ص  24/1(                           ب ( معلوم بالذات      )114( )ص 24/1الف ( معلوم بالعرض     ) 8  

 5/0 ( )ذكر دو مورد كافيست(  125هرگاه تطبيق با وحی قرآن وسنت نبوي و معارف امامان اثنی عشر . )ص  11

5/0 (156)ص      24/1(                         ب(  امام خمينی   157)ص   24/1الف( استاد شهيد مطهري    11  

12 
 ( 113)ص  24/1ب(محی الدین عربی                  (  78)ص  24/1كشف رابطه :         الف ( عشق  

 ( 79)ص       24/1(              د( جهان هستی     51) ص  24/1ج( علت تامه                                    
1 

13 

 به سواالت ذیل پاسخ كامل بدهيد :

وجود علت است ،در صورتی كه وجود علت مشروط به یعنی وجود معلول ، مشروط به  -  24/1اصل تقدم علت بر معلول     

     24/1   "تاعلت وجود پيدانكند ، او وجود پيدانمی كند ."درباره معلول این شرط صادق است كه   -  4/1وجود معلول نيست 

 ( 53)ص

1 

15 

 

1 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا باقري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

وجه ختالف : فيلسوف اشراقی  -24/1وسلوک قلبی توجه دارند . وجه اشتراک روش عرفانی وفلسفه اشراق : هردو برسير 

ميخواهدجهان رافهم كند وخود شودجهانی عقالنی،ولی عارف به استدالل عقلی بها نمی دهد وعقل راتحقير می كند  وتنها راه 

 (113)ص  74/1وصول به حقيقت را شهود باطنی می داند.  

1 

16 

اگرعقل به درستی حركت كند وهمه موازین   4/1ذات احدیت سرچشمه گرغته اند . عقل ودین حقيقت واحدي هستند واز 

دین خداوند حاوي مطالب متعارض با ضروریات عقلی   24/1برهانی رارعایت نمایدبه نتيجه خالف دین منتهی نمی شود .  

 (123)ص        24/1نيست . 

1 

17 

یعنی وجود مراتب ودرجات    1/ 4عف دارد وحقيقتی مشكك است ،   وجود حقيقتی واحد است ،اما این حقيقت واحد شدت وض

و مراتب مختلف دارد  واختالف در شدت وضعف مرتبه وجودي آنهاست ولی همه موجودات دراصل وجود باهم وحدت دارند.    

رت رعين كثرت وكثوحدت د"نظریهءتشكيك وجود هم اصل وحدت موجودات وهم كثرت آنها را تفسير ميكند  ، نظریهء      4/1

 ( 131)ص     4/1خوانده می شود .    "درعين وحدت 

5/1  

19 

درپرتو اصول حكمت متعاليه ،شناخت عقلی وفلسفی نسبت به پروردگار جهان به اوج خود می رسد. وجود حقيقتی واحد در كل 

ونامتناهی است موجودات عالم همه از ذات الهی شدید ترین مرتبه وجود است ووجود او مطلق      4/1جهان هستی است .  

 ( 133)ص           4/1حيث وجود خود،ذات حق رانمایان می سازند واز حيث نقص ونياز خوداورا پنهان ميكنند .  

1 

18 

الف( اگر ریشه اعتقاد در اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد ، باید ميان همه حوادثی كه درپی یكدیگر تكرار می شوند، رابطه  

    74/1عليت برقرار باشد درحالی كه چنين نيست چون عالوه بر تكرار باید تاثير وتاثر هم باشد .     

و  "لیتكرار حوادث متوا"تقل می كند ، پس باید اعتراف كنيم كه بينمن "عليت "ب( اگر تكرار حوادث متوالی مارابه مفهوم

رابطهء عليت برقرارباشد وآن تكرار ، سبب وعلت این مفهوم می شود وعلت آن گرددتاذهن به مفهوم عليت  "مفهوم عليت "

 (151و151)ص              74/1منتقل شود واین اعتقاد در واقع نقض همان ادعاست .     

5/1  

21 
و اثبات این نكته كه ریشه همه ارزشهاي فرهنگی شرق راباید در فرهنگ     4/1نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر   

 (       141)ص          4/1غرب جستجو كرد.   
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یصالح هیرق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 جمله هاي صحيح وغلط رامشخص كنيد:

 25ص 2درس   24/1صحيح –الف  

 93ص6درس        24/1غلط –ب 

 113ص8درس   24/1صحيح –ج

55/0  

2 

 3ص1درس 24/1محمدحسن خان اعتمادالسلطنه  3شماره  –الف 

 48ص 5درس24/1ناصرالدین شاه 2شماره  -ب

 98ص  6درس  24/1سيدحسن مدرس  1شماره  –ج 

55/0  

3 

 6ص1درس 24/1حكمت تاریخی  –الف

 121ص8درس24/1الهه –ب 

 158ص  12درس 24/1جهان عرب–ج 

55/0  

5 

 24ص 2درس  24/1محمدبابر  1شماره –الف 

 125ص 11درس24/1، 1331مرداد 29بعداز كودتاي  2شماره –ب

 ص 12درس 24/1انهدام اسكله هاي عراق   3شماره-ج

55/0  

4 

 6ص1درس 4/1.توجه آنان رابه ابعاد گوناگون رویدادهاي تاریخی وبه ویژه نقش مردم جلب كرد –الف 

 29ص 2درس  4/1زیرا طبقه ممتاز برایشان امتيازي قائل نبودند .-ب

 149ص 12درس 4/1عقب نشينی به مرزها وتعيين متجاوز -ج

 116ص 8درس 4/1ایستادگی در برابر امتيازخواهی دولت هاي سلطه جو-د

 91ص 6درس          4/1فقط بهانه اي براي شروع جنگ بود وعلت هاي مهم تري داشت  -ه 

 125ص 11درس  4/1روش استعمارنو -1و

 125ص 11درس  4/1تداوم سلطه ومقابله با نفوذ شوروي  –حفظ حكومت پهلوي -2و

5/3  

55/0 42ص  5هنرمندي وظرافت بافندگان ایرانی درس -طرح ونقش هاي زیبا ومتنوع–ارزانی نيروي كار  6  

55/0 116ص 8تسلط بيگانگان بر منابع نفت درس –نقض حاكميت ملی واستقالل كشور -نادیده گرفتن حقوق مردم ایران 7  

9 

 37ص3زیرافاقد ابزارهاي الزم مانند نظام اداري كارآمد وارتش ثابت وحرفه اي براي اعمال قدرت بودند .درس

 نفوذ اجتماعی ودینی روحانيت ومراجع شيعه 

 ونظامی ایالت ونفوذ قدرت هاي استعمارگرقدرت سياسی 

 نفوذ زنان حرمسرا )ذكردومورد كافی است (

1 

 1 6ص  4اقدام به فروش مناصب حكومتی، باالبردن ماليات ها واستقراض ازروسيه وانگلستان درس  8

11 
ماازنظر دامی به بيگانه نيازمند وباعث شد –واین اقدام ازرونق دامداري كشور كاست  –هدف مهار نيروي رزمی عشایر بود 

 85ص7باشيمدرس
1 

11 
با تقویت آلمان كمی از مشكالت آن كشوررا بكاهند و با این همكاري، مانع از افتادن آلمانی ها به دام كمونيسم شوند .درس 

 86ص7
1 

12 
بزرگ به خصوص صنایع راه اندازي كارخانه هاي –ایجاد موسسات عمومی  –ساخت شبكه وسيعی از جاده ها وراه آهن 

 111ص9تسليحاتی درس 
1 

13 

و منابع نفت جنوب ایران براي انگليسی ها  -درپی هجوم ارتش آلمان به شوروي حفاظت از منابع نفت باكو براي شوروي

 وخاک ایران مناسب ترین راه براي رساندن كمك هاي تسليحاتی به نيروهاي شوروي بود . -اهميت داشت

 119ص 9درس

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 یصالح هيرق  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

15 
 9دریافت كمك هاي اقتصادي از آمریكا درس  –انجام دادن اصالحات اجتماعی –برنامه ریزي موثروهوشمندانه  –كارسخت 

 118ص 
1 

14 

 تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده ازطریق منع شركت نفت ایران وانگليس ازپرداخت فوق العاده دستمزدآنان 

 فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس وبنادرایران وتهدیدنظامی 

 طرح شكایت ازایران درمجامع بين المللی 

 118ص 8تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس )دو مورد كافی است (درس

1 

16 
 برداشتن دوقيد مسلمان بودن ومرد بودن ازشرایط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان  (الف

 126ص8حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد وتبدیل آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی درس ( ب 
1 

17 
 طراحی كودتا –حمله نظامی آمریكا به طبس -ترورشخصيت ها ومردم انقالبی   –ایجاد آشوب وناامنی 

 151ص11)دو موردكافی است (درس
1 

 1 155ص11وظيفه داشت تابه اختالفات ميان مجلس و شوراي نگهبان رسيدگی كند.درس –به فرمان امام خمينی  19

18 
ازسوي دیگر حاميان خارجی صدام براي جلوگيري ازسقوط –زیرا ازیك سو موفقيت هاي نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت 

 143ص 12او،انواع تجهيزات نظامی را دراختيار او گذاشتند.درس 
1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجیب نیا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 (                                                      4/1مطلق وجود )  -1 1  

 1 ( 4/1امكان ذاتی )   -(  4/1معلول )  -2 2

25/0 (                                                                   24/1نور )  -3 3  

5/0 ( 24/1عقل )  –(  24/1عشق )  -5 5  

5/0 (                                    24/1فقدان )  -(   24/1نقص )  -4 4  

5/1 (4/1مال صدرا )  –( 4/1كثرت )  –( 4/1وحدت ) -6 6  

 1 (    4/1حضوري ) –( 4/1عقلی ) -7 7

9 

 غ                -1

 غ                    -2

 غ               -3

            غ       -5 

            ص        -4

 «نمره دارد 24/1هرمورد » غ         -6

5/1  

8 

 فارابی                                –مؤسس فلسفه نبوي  -1

 قوّت نفس  –منشاء معجزات وكرامات  -2 

 لغت موران                                –رساله عرفانی  -3

 علت تاّمه –شرط الزم وكافی  -5 

            محی الدین عربی                    –شيخ اكبر  -4

 مثلث چهار ضلعی –ممتنع الوجود  -6 

 «( نمره دارد 24/1هرمورد )»                                      غزالی    -نویسنده مقاصد الفالسفه  -7

55/1  

11 

 اصل عليّت            -1

 اصل واقعيت مستقل از ذهن          -2 

 «( نمره دارد4/1هرمورد) » اصل سنخيت علت ومعلول     -3 

5/1  

11 

 ابن سينا                                    –اشارات وتنبيهات -1

 سهروردي   -الواردات والتقدیسات  -2

 «( نمره دارد.4/1هرمورد )»  عالمه طباطبایی                         -تفسير الميزان  -3

5/1  

12 

 زندگی هر روزه است .الف ( مقصود فالسفه از فطرت اول همان حالت عادي ما دربرخورد وتماس با امور ومسائل 

 ب( درجغرافياي عرفانی فلسفه اشراق ، افالک وستارگان مرئی است كه درآن نور وظلمت به هم آميخته است .

ی ب ج ( اگر وجودي درمرتبه خود از چنان شدتی برخوردار باشد كه هيچ نقص وضعفی درآن متصور نباشد ، غناي ذاتی دارد و

 «نمره دارد  4/1هرمورد » م ، صمد است .               نياز مطلق است .به تعبيرقرآن كری

5/1  

13 
 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد .

 ( 24/1چون این فلسفه به جهت غلبه ي گرایش ارسطویی در آن به فلسفه ي مشا معروف شد. ) -(  24/1مشاء)
5/0  

15 
گردد . هر علم حصولی مبتنی بر یك علم حضوري ( آگاهی ما از اشياء وموجودات به علم حضوري باز می 24/1علم حضوري ) 

 « 114صفحه »  (                                                                                                                            24/1است . ) 
5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9شروع : ساعت علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجيب نيا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 (                                 4/1الف( حقيقت ، خورشيد واحدي است كه به جهت كثرت مظاهرش تكثر نمی یابد . )

 (4/1یا الف ( حقيقت شهر واحدي است كه باب هاي كثير دارد وراه هاي فراوان به آن منتهی می شود .)

وقوم خاصی بردیگران برتري ندارد ، مگر اینكه از حقيقت ب ( از نظر سهروردي حقيقت دردل حكيم وطن دارد ، هيچ سرزمين 

 « 89صفحه (                                                                                   » 4/1وحكمت بهره بيشتري داشته باشد . )

1 

5/0 « 114صفحه »                                      (   24/1مالصدرا یا صدرالمتألهين شيرازي )   -( 24/1« )حكمت متعاليه » 16  

17 

 ( 24/1عقل ودین حقيقت واحدي هستند واز یك منبع ازلی ، یعنی ذات احدیت سرچشمه گرفته اند )  -(24/1خير ) 

 نمی شود .اگر عقل به درستی حركت كند وهمه موازین برهانی را مراعات نماید ، هرگز به نتيجه اي مخالف دین منتهی 

 « 123صفحه (                       » 124/1( دین خداوند هم هرگز حاوي مطلبی متعارض با ضروریات عقلی نيست . 24/1) 

1 

 1 «124ه صفح(                                                                                    »  4/1( ب ( سفر چهارم ) 4/1الف ( سفر دوم ) 19

 1 « 128صفحه (                                                                             » 4/1(  ب( اصالت ماهيت ) 4/1الف ( اصالت وجود ) 18

21 

 ( 24/1طبق این نظریه كه تجربه را مبناي همه شناخت هاي بشر می داند .) 

 عليت ، رابطه اي نيست كه بتوان آن را از طریق تجربه ومشاهده كشف كرد وعليت را به مثابه اصل عفالنی نفی 

 « 138صفحه »    (                                                                                                                            24/1می كنند .)

5/0  

21 
( هرگاه یك جامعه به هر دليل ، ارزش هاي فكري وفرهنگی خویش 4/1زمانی كه ارزش خود رابراي آن ملت از دست بدهد ) 

 « 141صفحه (   » 4/1را نادیده بگيرد ، احساس خواهد كرد كه براي حيات ودوام خود به دیگران نيازمند است .)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

382 

 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ام البنین شمس آبادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با )ص/غ(مشخص كنيد.

 الف( غلط

 ب( صحيح

 ج( صحيح

 د( غلط

 ه( صحيح

25/1  

2 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.

 الف( مطلق وجود 

 ب( ابن ناعمه و كندي 

 ج( علت تامه 

 د( كبير و صغير 

 ه( الواردات 

 و( علم حضوري 

 ز( برهان و وحی قرآنی 

5/2  

3 

 وصل كنيد.

 2-الف

  3-ب

5/0  

5 

 به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 اصل وجوب علی و معلولالف( 

 موسس فلسفه اسالمی یا فلسفه نبويب ( 

 

5/0  

5/0  

4 

 كامل ترین مرجع در معرفی حكمت مشایی الف( 

 اسالمزدودن عناصر غير اسالمی از ساحت ب ( 

 تعاليم  اسالمی -5حكمت ایران باستان -3حكمت مشاء -2حكمت الهی یونان -1ج ( 

 حكمه االشراقد ( 

 جهان تاریكی یا عالم مادهه( 

 حسن  و قبح عقلی و( 

 فلسفه تنها آموختن نيست بلكه پيمودن یك راه تكامل در درون است.-1ز( 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

55/0  

6 

 پاسخ كامل دهيد:به سؤاالت زیر 

اگر مفهوم وجود عين یا جزءماهيت بود،دیگر اثبات وجود هيچ ماهيتی به دليل نياز نداشت و تصور هر ماهيتی براي اثبات وجود 

 آن كافی بود . حال آنكه مجرد تصور یك ماهيت ،براي  براي وجود آن كافی نيست.

1 

 

 



 

383 

 

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : انسانیعلوم  رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 ام البنين شمس آبادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

7 

وابستگی هاي خاصی كه ميان موجودات هست ،هر علتی فقط معلول خاصی را ایجاد می كند و هر معلولی تنها به دليل الف ( 

از علت خاصی صادر می شود یعنی ميان هر علت با معلول خودش سنخيت و مناسبت خاصی حكم فرماست كه ميان یك علت 

 و معلول دیگر نيست.

 

 ل رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند. آنان كه كه هم در صور برهانی به حد كماب ( 

 

ه نسبت ب -كه هم رتبه و هم درجه اند -سهروردي از طریق قاعده امكان اشرف یك رشته عرضی از انوار را اثبات می كند ج( 

ست به عهده ایشان ااو این طبقه از انوار قاهر را كه تدبير همه امور عالم طبيعت -یكدیگر جنبه وجود بخشی و عليت ندارند 

 ارباب انواع می نامد. 

عرفا به استدالل و برهان عقلی توجه چندانی ندارند .فيلسوف می خواهد جهان را فهم كند و خود جهانی شود عقالنی ولی د ( 

 عارف به عقل و استدالل پایبند نيست و می خواهد با عشق به حقيقت هستی متصل شود

 

دین ارزش مستقلی قایل نيستند و معتقدند كه عقل در خدمت شریعت است و تنها می تواند  متكلمان براي عقل در كناره ( 

 اصولی كه دین با یقين به ما آموخته به مدد استدال اثبات كند،یعنی ،وظيفه ي و توانایی عقل تنها دفاع از حقانيت دین است.

 

 )فقر وجودي(-اصالت وجود )امكان ذاتی(     طرفداران -)نظریه ي حدوث(   حكما-متكلمانو ( 

 

ماهيات كثيرو مختلف اند ،ولی وجود امري واحد و مشترک است ماهيت آب غير از ماهيت شير است.اگر به فرض اصالت از ز ( 

آن ماهيت باشد ماهيت هاي اشياء ،جهانی سرشار از تنوع و اختالف را تشكيل می دهند كه موجودات در آن ذاتا متفاوت 

ي واحد است و در هر چيزي كه به كار می رود ؛معناي یكسانی دارد یعنی مشترک معنوي است .با این دیدگاه اند.امامفهوم امر

تمام زوایاي جهان را حقيقتی یگانه و مشترک یعنی وجود پر می كند .پس نتيجه این می شود كه اشيا با آنكه از حيث خواص 

 (131و پاراگراف اول صفحه ي 128صه صفحه ي متفاوت اند ،از آن جهت كه موجودند یك حقيقت اند.)خال

 

 اگر ریشه ي اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد ،باید ميان همه ي حوادثی كه در پی یكدیگر تكرار می شوند ،ن ( 

 151صفحه ي  2یا مورد –رابطه ي عليت برقرار باشد؛در حالی كه چنين نيستی 

 

م و تفكر و اثبات این نكته بود كه ریشه ي همه ي ارزش هاي فرهنگی شرق را نيز در نشان دادن برتري نژاد غربی در علم ( 

 نهایت باید درفرهنگ  غربی جستجو كرد. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بی بی اشرف حسین زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 ص -5              ص     -3             غ   -2          ص      -1 1

2 
 تهافت الفالسفه                                –مقاصد الفالسفه  -3                                                 درۀ التاج       -2جهان هستی          -1

 قوت نفس -6وحی قرآنی          –شهود قلبی  –برهان عقلی  -4برهانی      –جدلی  -5 
5/2  

 2 3 -د      3 –ج        5 –ب         1 –الف  3

 2   3 -د     4 –ج         1 –ب         5 –الف  5

4 

 مردم را از پرسش منع نميكردند و در حد فهم سوال كننده ب سواالتشان پاسخ ميدادند .

 اصل سنخيت نظام معين ) قانونمندي جهان ( –اصل عليت ارتباط و پيوستگی موجودات جهان 

 سالمت جسم و فراخی در تمتع )بهره مندي( لذت ها 

 مشرق جهان : نور محض یا جهان فرشتگان    مغرب كامل : عالم ماده یا جهان تاریكی 

 مغرب وسطی : افالک و ستارگان مرئی كه در آن نور و ظلمت به هم آميخته 

بلكه ذات حق را با 24/1این بازگشت به منزله دور شدن از ذات حق نيست  24/1م بازميگرددسالك به سوي خلق و ميان مرد

 24/1مباحث افعال باري تعالی  -24/1همه چيز و در همه چيز ميبيند  

 فقر وجودي ) ضعف مرتبه وجودي (

  زمانی كه ارزش خود را براي آن ملت از دست بدهد و آن ملت به ارزشهاي بيگانه چشم بدوزند

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/1  

1 

5/0  

5/0  

6 

دليل اول :اگر قرار بود وجود عين ماهيت باشد پس بين دو قضيه )ماه موجود است ( و) ماه ، ماه است ( نباید تفاوتی وجود 

داشته باشد در حاليكه چنين نيست و مفاهيم این دو قضيه متفاوت است  پس نتيجه ميگيریم كه مفهوم وجود با مفهوم ماهيت 

 فرق كرده و عين هم نيستند 

:اگر مفهوم وجود و ماهيت باهم یكی بود الزم نبود براي هيچكدام از ماهياتی كه تصور ميكردم اثبات كنيم كه وجود  دليل دوم

دارند یا ندارند  یعنی تصور هر ماهيتی براي اثبات وجود آن ماهيت كافی بود در حاليكه چنين نيست . مانند دیو كه تصور ميكنيم 

 فيست (ولی وجود ندارد .) ذكر یك دليل كا

علم ما به اشياي خارجی كه از طریق صور علميه حاصل ميشود علم حصولی نام دارد مانند : مثال به واسطه صورت درخت كه 

علم ما به همين صور علميه كه بی واسطه و مستقيم ميباشد  –74/1در ذهن است ميتوانيم درخت را در خارج تشخيص دهيم 

 74/1علم حضوري ناميده ميشود مانند : صورت درخت در ذهن .

وجه اختالف : عارف تنها راه وصول به حقيقت  –4/1وجه اشتراک :هر دو به شهود باطنی براي رسيدن به حقيقت اعتقاد دارند 

يكند در حاليكه فالسفه اشراق عالوه بر شهود باطنی به استدالل و برهان عقلی توجه را شهود باطنی دانسته و عقل را تحقير م

 4/1دارند

 4/1وجود حقيقتی واحد در كل جهان هستی است ، ذات الهی برترین و شدید ترین مرتبه وجود است كه مطلق و نامتناهيست 

 4/1و جامع همه كماالت هستی است و كماالت او نامحدود است 

قيتی واحد است اما این حقيقت واحد، شدت و ضعف دارد یعنی وجود مراتب و درجات مختلفی دارد ، اختالف موجودات وجود حقي

. پس هر موجودي در یكی از مراتب تشكيكی وجود قرار دارد و دامنه یا حد 74/1در شدت و ضعف مرتبه وجودي آنهاست 

 74/1دد.وجودي او ، همان آثار و خواصی است كه از وي ظاهر ميگر

بطه عليت شوند را اگر ریشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد باید ميان همه حوادثی كه در پی یكدیگر تكرار می-1

اگر تكرار حوادث متوالی مارا به مفهوم عليت منتقل كند پس باید اعتراف كنيم  -2 74/1برقرار باشد در حاليكه چنين نيست.

 74/1مفهوم عليت رابطه عليت برقرار است و این اعتقاد در واقع نقض همان ادعاست . بين تكرار حوادث متوالی و

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نجمه توکلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 .رستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص كنيدد
 241/1غ  . -ا

 24/1ص .-2
 24/1غ.-3
 24/1. ص -5

 24/1غ.-4
 24/1ص. -6

5/1  

2 

 . ر جاهاي خالی عبارت مناسب بگذاریدد
 4/1گمراهی  –بی حاصل 7
 24/1دليل -9
 .4/1علت تامه یه حقيقی -8

 24/1اسكندریه .-11
 . 24/1نور 11

55/3  

3 

 سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد؟به 
 4/1با غایت جهان سازگار باشد  -12
 4/1فقر وجودي  -13
 4/1اصل ضرورت علی و معلولی  -تسلل محال–15
 4/1واقعيت مستقل از ذهن  -14
 4/1سعادت  – 16

   4/1فخر رازي -17

3 

5 
 اصطالحات را تعریف كنيد .

 1زنجيره طولی از فرشتگان در نظام هستی كه مرتبه هریك باالتر از دیگري است -19
 1هر علتی فقط معلول خاصی دارد و هر معلولی تنها از علت خاصی صادر می شود  -18

2 

4 

 توضيحات مربوط به چه كتابی می باشد ؟هریك از 
 24/1حكمه االشراق .-21
  24/1شفا -21
 .24/1فصوص الحكم -22
 اصول فلسفه و روش رئاليسم .  23

1 

6 

 ؟ سواالت زیر پاسخ كامل دهيدبه 
اگر دو موجود ممكن را در نظر بگيریم ویكی در سلسله مراتب هستی بر دیگري مقدم باشد یعنی اشرف باشد در این  -25

صورت در مقام موجود شدن ممكن اشرف اول موجود می شود یعنی فرض وجود به او ميرسد و بعد از او به ممكن غير اشرف 
 .را بهره می كند 

 مثال چشمه 

5/1  

7 

متكلمان براي عقل ارزش مستقل از دین قائل نيستند و معتقدند عقل در خدمت شریعت است و تنها اصول یقينی دین را  -24
اثبات می كند و وظيفه عقل دفاع از دین است اما مالصدرا عقل حقيقت واحدي است كه از ذات خدا سرچشمه گرفته و اگر 

جه مخالف دین نمی رسد و دین هم هرگز مطلبی متعارض با ضروریات عقلی عقل تمتم موازین برهانی را رعایت كند به نتي
 .ندارد 

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 نجمه توكلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

9 

وجود مراتب و درجات مختلف دارد و اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودي انهاست ولی همه انها در اصل -26

وجود با هم وحدت دارند مانند اختالف نور قوي و ضعيف است كه نور واح است ولی شدت و ضعف دارد و باعث تمایز نورهاي 

اثر تركيب با غير خودش دچار شدت و ضعف شده باشد و مثال نور ضعيف  گوناگون از یكدیگر می شود و چنين نيست كه نور در

 .از تركيب نور قوي با تاریكی به وجود امده باشد چون تاریكی چيزي جز نبود نور نيست 

5/1  

55/0 وسعت نظر                  –پيوند سازمانی  –تفكر و اخالق  -27 8  

11 

تكاليغ دشوار دینی فقط براي نفع ما وضع شده است و ان نفع همان ثواب اخروي است زیرا اگر غرضی در این تكاليف  -29

نبود عبث بود و كار عبث قبيح است ثانيا ممكن نيست كه این تكاليف براي خدا سودي داشته باشد كه انهم قبيح است نتيجه 

من می شود یا در اخرت ولی چون كامل در دنيا نميرسد پس اگر در اخرت هم اینكه سود این تكاليف یا در این دنيا نصيب مو

 .نرسد قبيح است پس در اخرت می رسد و این حسن است 

1 

11 

نبوغ مالصدرا سه طریق عقل و شهود قلبی و وحی و قران را باهم تركيب كرده و شيوه اي یگانه را در فلسفه ایجاد كرده  -28

او نه روش مشائيان را رجحان می دهد و نه روش اشراقی را مقدم كرده بلكه هر دو روش را به كار ميگيرد و جدایی انها را روا 

 .نمی داند 

1 

12 
خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در متن و بطن اسالم جستجو كرد نه در برخورد با فلسفه هاي دیگر مصالح الزم همچون  -31

 .بذرهایی در خود اسالم بود و الزم بود قرنها بگذرد تا در اندیشه فالسفه به ثمر بنشيند 
1 

13 
پس باید اعتراف كنيم كه بين تكرار حوادث و مفهوم عليت رابطه اگر تكرار حوادث متوالی ما را به مفهوم عليت منتقل كند -31

 .عليت برقرار است و ان تكرار سببو علت این مفهوم است و این اعتقاد نقض همان ادعاست 
1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 اشرف حسینی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/1 ( ج6( ب                    4( الف                 5(  ج                3( ب                   2                ج( 1 1  

2 
 ( قوت نفس5                            قوت نفس(  3                   سنت و كتاب( 2                اگوستينوس( 1
                         عقل فعال( 6            موجودات مجرد( 4

5/1  
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 مركزیت بغداد براي خالفت اسالمی-خالفتراه یافتن ایرانيان به دستگاه  -1
 مالک نياز معلول به علت  -2
 بود نبوي یا اسالمی فلسفه موسس او یعنی نهاد بنيان اسالمی فلسفه در را جدیدي مبادي و اصول -3
 زیرا معتقد بودند خداوند به اعمال همه انسانها آگاه است و به حضور فرشتگان نيازي نيست -5
 نورانيت موجوداتشدت و ضعف  -4
 داللت بر اصالت وجود و منظور از تعين همان ماهيت است -6

3 

 1 شناخت اشياء از آن جهت كه هستند و هستی دارند در حالی كه علوم دیگر به مطالعه چهره خاصی از موجودات می پردازد 4

6 

 كماح ناميم می الوجود واجب را آن كه دارد وجود وجوبا و ضرورتا موضوع یعنی است وجوبی اي رابطه وجود با موضوع رابطه یا
 ابا وجود از نه كه است ذاتی موضوع و است امكانی اي رابطه موضوع با وجود رابطه خوانند،یا می الوجود واجب را خداوند

 ممتنع یموضوع به باشدو ممتنع و تواندمنفی می رابطه این یا آب، انسان، مانند ناميم می الوجود ممكن را آن و ازعدم نه داردو
 الباري شریك شودمثل عارض آن بر تواند نمی هرگز وجود محمول كه گویند اوجود

5/1  

7 
علت تامه وجود دهنده وهستی بخش و شرط الزم  و كافی براي معلول است اما علت ناقصه وجود معلول به نحوي به آن 

دبير و صندلی و ميزو ...هر كدام به تنهایی علت ناقصه اما وابسته و فقط شرط الزم است مثال تشكيل كالس كه دانش آموز و 
 جمع همه موارد علت تامه است.
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9 
-اردس می رهنمون سعادت سوي به را مدینه آن نهایت در كه اند آراسته فضایلی به و مشغول اموري به آن مردم كه اي مدینه

 سالم انسان بدن
1 

8 
 ما شده اتاثب اصول مدد به كه است شناختی نيست،بلكه آزمایش و تجربه طریق از طبيعت قوانين شناخت شناسی جهان

 جهان از اي مرتبه و حق فيض قلمرو طبيعت جهان از منظور و است طبيعت جهان درک آن علت و آمده حاصل الطبيعه بعد
 .كند می تر نزدیك جهان احسن نظام و الوجود واجب شناخت به را ما كه است هستی
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11 
 در شاءم فلسفه كه است اي اندازه به وي تاثير مشایی، فلسفه با مخالفت پرچمدار و اشعري متكلمان بزرگترین از یكی

 .شد رهسپار غرب سزمين در اندلس سوي به مشاء فلسفه و نهاد افول به رو ایران جز به شرقی هاي سرزمين
1 

11 

 ستداللیا فلسفه در و یافته دست ظاهري معرفت به كه آنان-هستند آن جویاي و اند یافته معرفت شوق و عطش تازه كه آنان
 توجهی رهانیب طریقه و استداللی صور به كه آنان-سينا ابن و فارابی اندمانند بهره بی عرفان و ذوق از ولی اند رسيده كمال به

 اند رسيده لكما حد به برهانی صور در هم كه آنان-حالج و تستري و بسطامی مانند اند پرداخته نفس تصفيه به فقط و ندارند
 .خواند می متاله حكيم را افراد این اندو یافته دست عرفان و اشراق به هم و
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12 
 ،زیرا نيست اخروي ثواب جز چيزي فایده و نفع آن و است شده وضع ما فایده و نفع براي فقط و فقط دینی دشوار تكاليف

 نيست مكنم ثانيا است قبيح و زشت بيهوده و عبث كار و بود خواهد بيهوده و نباشدعبث تكاليف این در غرضی هيچ اگر اوال
 .است پاک و منزه اغراض قبيل این از خداوند باشدزیرا داشته خداوند براي اي فایده و سود ما تكاليف این كه
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13 
 مصادیق با-دهستن بدیهی قضایاي اساس و پایه-یابيم می خویش نفس در حضوري علم با را آنها مصادیق كه هستند مفاهيمی

 .گردد می اعتماد قابل مفاهيم همين بداهت پذیرش اساس بر بشر هاي شناخت همه دارندو كامل انطباق خود
1 

15 
 باید نهایت در نيز را شرق فرهنگی هاي ارزش همه ریشه كه نكته این اثبات تفكرو و علم در غربی نژاد برتري دادن نشان

 .كرد جو و جست غربی فرهنگ در
1 
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