تسوِ زؼالی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ًام درس  :زاریخ 1

رشسِ  :اًساًی

خایِ:دّن

زاریخ اهسحاى98/10/21 :

زؼذاد صفحِ 3 :صفحِ

هذذ اهسحاى80:

اهضاء دتیز  :خاًن تیاًی

ًوزُ تِ ػذد:

هْز ٍ اهضاءآهَسشگاُ:

دلیمِ

کذکساب110219:

ساػر شزٍع8:

ًوزُ تِ حزٍف:
ردیف

1

تارم

سؤاالذ

خاسخ صحیح ٍ غلظ را هشخص کٌیذ:
الف)ستاى هْاجزاى ٌّذ ساًسکزیر تَد.
ب)هزدم هصز تاسساى ٍ تیي الٌْزیي در زٌظین گاُ شواری خیشگام تَدًذ .

1

ج)جادُ اتزیشن در دٍراى شی َّاًگ زی گشایش یافر .
د)کْي ززیي ًشاًِ حضَر اًساى در ایزاى هزتَط تِ چغاگالى در شْز هْزاى تَد .
2

در جاّای خالی خاسخ هٌاسة تٌَیسیذ:
1

الف) تزای رصذ خَرشیذ هاُ ٍ سیاراذ ٍ سسارگاى ٍسیلِ ای تِ ًام ...........................اخسزاع شذ.
ب)گام دٍم فؼالیر ّای تاسساى شٌاسی  ...........................تزای تیزٍى ٍ ًوایاى کزدى آثار اسر.
ج)زا اٍاخز دٍرُ  ..........................زَاًایی تشز در سخي گفسي ٍ اًذیشیذى زکاهل یافر.
د)تِ گواى تزخی اس تاسساى شٌاساى ..............................هخسزع خظ تَدُ اًذ.
3

هَارد سیز را تِ دلر خَاًذُ ٍ شوارُ گشیٌِ صحیح را اس جذٍل سور چح اًسخاب ًوَدُ ٍ در جلَی ّز هَرد
تٌَیسیذ؟
1
الف) اصالح گاُ شواری رٍهی

)1حوَراتی

ب) ًخسسیي سٌذ لاًَى گذاری جْاى

)2راٍلیٌسَى

ج) دیي هسیحیر در سهاى اٍ رًٍك یافر

)3خاج گزگَارسیشدّن

د)اٍ هَفك تِ خَاًذى خظ هیخی شذ

)4اکساٍیاى
ّ)5ززسفلذ
)6کٌسساًسیي
سَاالذ چْارگشیٌِ ای

4

الف) زوذى خیاهذ چیسر؟
)1رٍاتظ السصادی ٍ سیاسی جَاهغ

)2کٌش ّای فزدی ٍ اجسواػی اًساى ّا

)3ارزثاط اًساى ّای گذشسِ تا یک دیگز

ً)4سیجِ افکار ٍ اػوال اًساى ّا

1

ب)تا ضؼیف شذى سلسلِ هَریا در ٌّذ کذام سلسلِ تز سزکار آهذ؟
)1چِ ایي

 )3آشَکا

)2گَخسا

)4چٌذراگَخسا

ج)یکی اس ٍیژگی ّای تزجسسِ زوذى یًَاى تاسساى کذام هَرد تَد؟
)1شیَُ زفکز ػلوی

 )2شیَُ جذیذ خششکی

)3شیَُ هسفاٍذ حکوزاًی

)4رشذ فلسفِ

د)دٍراى زاریخی فالذ ایزاى تا زاریخ کذام زوذى آغاس هی شَد ؟
)1تیي الٌْزیي

)2ایالم

)3هاد
اداهِ سؤاالذ در صفحِ 2

ّ)4خاهٌشی

ردیف
5

رشسِ ٍ خایِ :دّن اًساًی

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ًام درس :زاریخ 1

زاریخ 98/10/ 21 :

تارم

در هَرد اصغالحاذ سیز زَضیح دّیذ:
الف)خظ سهاى:
1
ب)گاُ شواری:

سَاالذ خاسخ کَزاُ(ّز هَرد ً 0.5وزُ)
الف)ّذف ػلن تاسساى شٌاسی چیسر؟
6
ب)ػلر ساخر دیَار چیي چِ تَد؟

3

ج)هْوسزیي دسساٍرد رٍهیاى در حَسُ هؼواری چِ تَد؟
د)ػلر تزگشاری هساتماذ الودیک در یًَاى چِ تَد؟
ُ)هْوسزیي هٌاتغ ًَشساری در دٍرُ ّخاهٌشیاى را ًام تثزیذ؟
ی)سلسلِ ّای دٍرُ افساًِ ای ایزاى کذاهٌذ؟

7

هزاحل خژٍّش را زکویل کٌیذ:
 -6گزارش یافته پژوهش

-5

-4تنظیم اطالعات

-3

-2

-1انتخاب موضوع

0.75

سَاالذ زشزیحی
8

زاثیز زاریخ تز هیْي دٍسسی ٍ زمَیر َّیر هلی را زَضیح دّیذ؟

9

(گاُ شواری اٍسسایی ) ساساًی ،سال را چگًَِ زمسین کزدُ تَد شزح دّیذ؟

10

تاسساى شٌاسی چِ کوکی تِ هغالؼِ دٍرُ زاریخی کزدُ اسر؟

11

درتارُ ٍیژگی ّای آییي تزّوٌی ٍ ٍظایف تزّوٌاى زَضیح دّیذ؟

1

1

1

1.5

اداهِ سؤاالذ در صفحِ 3

ردیف
12

رشسِ ٍ خایِ:دّن اًساًی

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ًام درس :زاریخ 1

زاریخ98/10/7 :

تارم

ًام دٍرُ ّای سًذگی تشزرا تز اساس ًَع اتشار در خظ سهاى سیز هشخص کٌیذ؟
5500

6500

دوره مس و سنگ

12000

18000

ج) دوره ..............

13

دٍشثاّر ٍدٍزفاٍذ دیي سَهزیاى ٍهصزیاى تاسساى راتٌَیسیذ؟

14

درتارُ هصزیاى تاسساى تِ هَارد سیز خاسخ دّیذ:

1000000

1000000

ب) دوره ............

الف) دوره ............

0.75

د

1

الف)خصیصِ اخاللی هزدم هصز؟
ب)ًام کاغذی کِ هصزیاى اتذاع کزدًذ؟

1

ج)فزػَى ّا در کذام دٍرُ هصزدر اٍج تَدًذ؟
د)اس شاّکار ّای هؼواری جْاى در هصز؟

15

تِ ًظز شوا چِ ػَاهلی هَجة شکَفایی فلسفِ ٍ ػلَم در یًَاى تاسساى شذ؟

16

آگاّی ّای جذیذ تاسساى شٌاسی چِ کوکی تِ شٌاخر زاریخ ایزاى کزد؟

17

هَلؼیر فالذ ایزاى تِ ػٌَاى خل ارزثاعی شزق ٍ غزب جْاى تاسساى چِ خیاهذ ّایی تزای ایزاى داشر؟

18

چْار هَرد اس ٍیژگی ّای دیٌی ٍ اػسمادی ایالهیاى را تٌَیسیذ؟

1

1

1

1
با آرزوی موفقیت

تسوِ تؼالی
ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش هٌطمِ  8تْزاى
دتیزستاى دختزاًِ تشویِ ضاّذ
ًام دتیز :تیاًی

ًام درس :تاریخ 1

رضتِ:اًساًی

پایِ:دّن

تاریخ اهتحاى98/10/7 :

هذت اهتحاى 80:دلیمِ

ساػت ضزٍع8:

تؼذاد غفحِ 2 :غفحِ

هْز ٍ اهضاءآهَسضگاُ:

ردیف

سؤاالت

ج)ًادرست(ظ )48

ب)درست(ظ )13

ضوارن

د)ًادرست(ظ )72

ّز هَرد 0.25

1

الف)درست (ظ)4

2

الف)اسطزالب(ظ  )12ب)حفاری

3

الف)(3ظ  )13ب)(1ظ  )37ج) (6ظ  )60د)( 2ظ )62

4

الف )( 2ظ )2ب)(2ظ  )45ج)(3ظ  )54د)( 2ظ ّ )76ز هَرد 0.25

1

5

الف)هی تَاى رٍیذادّای یه دٍرُ را تِ تزتیة تز رٍی ًوَدار ًطاى داد ظ 12

1

ج)گزدآٍری خَران(ظ  )32د)سَهزیاى(ظ ّ )13ز هَرد 0.25
ّز هَرد 0.25

1
1
1

ب) ًظاهی است تزای اًذاسُ گیزی دلیك سهاى ظ 12
6

3

الف) ضٌاخت اًساى ٍ پژٍّص در فزٌّگ اٍ ظ 2
ب)خلَگیزی اس ّدَم الَام غحزاگزد ظ 47
ج)ایداد ضثىِ خادُ ّا ٍ راُ ّا ظ58
د)تِ احتزام خذایاى ٍ تشرگذاضت لْزهاًاى خَیص ظ 53
ُ)سٌگ ًَضتِ ّا ٍ لَح ّای گلی ظ 68
ی)پیطذادیاى ،ویاًیاى ظ 62

ّز هَرد 0.5

7

 -2تذٍیٌپزسص ّای تحمیك  -3ضٌاسایی هٌاتغ  -5تفسیز اطالػات ظ ّ 7 ٍ6ز هَرد 0.25

0.75

8

هزدهاًی وِ تزای ًسل ّای هتَالی سزگذضت هطتزوی 0.25داضتِ اًذ ٍ سالیاى طَالًی در ضادی ّا ٍ تلخ واهی ّا

1

هَفمیت ّا ٍ ضىست ّای ّن ضزیه تَدُ اًذ تِ طَر طثیؼی ًسثت تِ سزسهیي  ٍ 0.25گذضتِ خَد 0.25احساس ًَػی
ػاللِ ٍ دلثستگی 0.25خاظ پیذا هی وٌٌذ.
9

سال تِ  12هاُ خَرضیذی  30رٍسُ تمسین هی ضذ  0.5پٌح رٍس اضافی را تِ ًام اًذرگاُ تِ آخز هاُ دٍاسدّن هی افشٍدًذ0.5 .

1

ظ 15
10

هٌاتغ ًَضتاری تزای ضٌاخت ایي دٍرُ هخػَغا اٍایل آى وافی ًیستٌذ اس سَی دیگز ػوذُ اطالػات هٌاتغ ًَضتاری هزتَط

1

تِ رٍیذاد ّای سیاسی ًظاهی ٍ ضزح الذاهات فزهاًزٍایاى است  .ظ 27
11

تِ خذایاى هتؼذد تاٍر داضتٌذ  0.25هٌاسه سخت هثل لزتاًی وزدى تَد ٍ 0.25ظیفِ :حفظ سزٍد ّای ٍدا ٍ آهَسُ ّای

1.5

دیٌی ٍ اخزای هزاسن دیٌی ٍ آهَسش آى ً1وزُ
12

الف )پاریٌِ سٌگی ب)فزا پاریٌِ سٌگی ج) ًَ سٌگی ّز هَرد  0.25ظ30

0.75

13

ضثاّت ّ:ز دٍ خذایاى هتؼذدٍ،خَد واٌّاى  0.5ظ 40-39-36تفاٍت  :خذای هػزیاى هْزتاى تز اس خذای سَهزیاى تَد در

1

سَهز اًساى در خذهت خذا تَد 0.5
ج)لذین ظ  36د)اّزام سِ گاًِ ظ ّ 38ز هَرد0.25

14

الف )غثَر ٍ فزهاًثزدار ظ 40ب)پاپیزٍس ظ 41

15

یًَاًی ّا اس دستاٍرد ّا ٍ رٍش ّای ػلوی تیي الٌْزیي ٍ هػز تْزُ گزفتٌذ ٍ فلسفِ را تٌیاى گذاری وزدًذ آًْا در ػلَم
دیگز هاًٌذ پشضىی ٍریاضی ّن تِ پیطزفت ّای لاتل تَخْی دست یافتٌذ
اداهِ ولیذ سؤاالت در غفحِ 2

1
1

ردیف ًام دتیز :تیاًی
16

رضتِ ٍ پایِ :دّن اًساًی

ًام درس :تاریخ 1

تاریخ98/10/7 :

)1ایي آگاّی ّا ووه وزد تا سلسلِ ّای پادضاّی هاد تا ساساًی تْتز ضٌاختِ ضًَذ  )2اهىاى تطخیع تاریخ ٍالؼی اس

ضوارن

1

افساًِ تا حذٍدی فزاّن آهذ ّ ...ز هَرد  0.5ظ 65
17

ایزاى تثذیل تِ واًَى هثادالت فزٌّگی خْاى تاستاى ضذُ تَد ٍ  0.5 ...ایزاى هزتة در هؼزؼ هْاخزت ّا ٍ ّدَم الَام

1

لزار داضت 0.5.ظ71
18

 )1ایالهیاى تِ خذایاى هتؼذد اػتماد داضتٌذ  )2خذایاى دارای ًیزٍی هافَق طثیؼی تَدًذ )3 ....خذای هؼزٍف آًْا

1

ایٌطَضیٌان تَد وِ هؼثذ چغاسًثیل پزستطگاُ اٍ تَد  )4پزستص الِْ هادر ًطاًِ احتزام تِ همام هادر ٍ ستایص اٍ تَد
ّز هَرد  0.25ظ 78

هَفك تاضیذ.

20

