
 باسمه تعالي 

 عات اجتماعیراهنمای تصحیح مطال

                              
 پایه نهم دوره اول متوسطه

 صبح 33/83 : ساعت شروع 3/81/ 81  تاریخ امتحان:

 2 :  صفحه تعداد دقیقه  03 مدت امتحان :    

 آذربایجان شرقی اداره کل آموزش و پرورش استان 8381 ماه سال دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد 
  

 8صفحه 

 

 

 1فصل 

 نمره 5/0        درست  -1 

 نمره 5/0د(اعتدال پاییزی      -2

 5/0   درجه شمالی 33ج(            5/0ز ظهر  بعدا  3یا  15ب(         25/0مراغه  و 25/0الف( تبریز   -3

 2فصل 

  5/0د( هواکره)اتمسفر(   -4

 5/0 (  جغرافیایی عرض) خورشید تابش یهزاو -5

 ( اشاره به یک مورد کافی است.5/0) های آتشفشانی و کوه  (5/0) ( ها سلگ)ها  ، شکست(5/0) (رشته کوه) ها خوردگی ینچ -۶

 .د کافی است(    اشاره به دو مور5/0) دمای کم در اعماق آب (5/0)تاریکی ( 5/0) آبفشار زیاد  -3

 3فصل 

  5/0ج( تایگا     -۸

این جنگل ها  -4     درصد رطوبت جو 50 -3درصد اکسیژن سیاره زمین      50 - 2   ده می شوند.ریه های زمین نامی -1    -۹

محصوالت  -۶   خاستگاه اولیه بسیاری از درختان میوه     -5   قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را د ارند.  

 ذکر دو مورد کافی است. (5/0)  صحیح  اشاره به هر مورد و  ...   غذایی و دارویی  و شیمیایی

 ذکر دو مورد کافی است.(   5/0جنس خاک  ) (  ،5/0( ، میزان ارتفاع زمین)5/0ها  ) شکل ناهمواری -10

 4فصل 

 (5/0( بهداشت )3(                5/0( فقر مطلق )2          (  5/0( اقتصادی )1   -11

 (5/0(    داخلی )5/0اختیاری  ) -12

  (5/0استعمار)   (5/0اشغال نظامی )   -13

 5فصل 

 

 (5/0صنعت بافندگی )  -14

 (25/0و عثمانی ها در غرب ) (25/0الف( ازبک ها در شرق ) -15

 (25/0) به کمک سالح های آتشین مانند توپ و تفنگ (25/0ب( عثمانی )

شبکه وسیعی از راهها و کاروان سراها در  (5/0راسر ایران)وجود نظم و امنیت در س (5/0) یکپارچه بودن سرزمین ایران -1۶

ساخته شدن بازار های بزرگ  (5/0(رفتار پسندیده مأموران راهداری با مسافران)5/0) ها ( امنیت راه5/0سراسر ایران ایجاد شد)

 ذکر دو مورد کافی است. (5/0)

 ۶فصل 

 (5/0ج( لطفعلی خان )   -13

 به قدرت رسیدند. (5/0خاندان خود)ایل و  تکیه بر (5/0قدرت نظامی) (5/0)هرسه با جنگ وخونریزی -1۸

 .اشاره به دو مورد کافی است

 (          5/0نهضت تنباکو ) (الف-1۹

و  (25/0)ب( موفقیت این نهضت از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟ از نظرسیاسی موجب قطع شدن دست بیگانگان

 مقاومت و ( و تقویت روحیه25/0از نظر اجتماعی باعث اعتماد به نفس مردم ) (و25/0می شد ) تم داخلیایستادگی در برابر س

 ( 25/0مبارزه می شد.)

 ازنظر سیاسی و اجتماعی اشاره به یک مورد کافی است.

 3فصل 
 (5/0رضا شاه ) -2 ج(               (   5/0محمد علی شاه )  -4 (          ب(5/0مظفرالدین شاه)  -3 الف( -20

 (25/0)انگلستان (25/0)فرانسه (25/0)آمریکا( 25/0)شوروی )روسیه(  -21



 باسمه تعالي 

 عات اجتماعیراهنمای تصحیح مطال

                              
 پایه نهم دوره اول متوسطه

 صبح 33/83 : ساعت شروع 3/81/ 81  تاریخ امتحان:

 2 :  صفحه تعداد دقیقه  03 مدت امتحان :    

 آذربایجان شرقی اداره کل آموزش و پرورش استان 8381 ماه سال دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد 
  

 2صفحه 

 

 ۸فصل 

 (5/0) بهمن 2۹د(   -22

نگاران سراسر جهان فراهم ( همچنین این امکان برای خبر5/0)بسیاری از مبارزان توانستند با ایشان مالقات و گفتگو کنند -23

 اشاره به یک مورد کافی است.    (5/0مردم ایران و جهان برسانند.) آمد تا پیام امام را به گوش

 (5/0وحدت ملت ) -2   -24

 (5/0اشاره به یکی از موارد کافی است.)  الف( ایجاد شورش و نا امنی   ب( ترور شخصیت ها و مردم انقالبی   ج(جنگ تحمیلی -25

 روز جمهوری اسالمی ایران  -2۶

 ۹فصل 

 (5/0) نادرست  -23

 (25/0) : نمادسبزه           (25/0) :هنجاربرگزاری جشن نوروز  -2۸

 (25/0)ارزش : مردم دیدار خویشان و نزدیکان را در این روز ، خوب و مطلوب تلقی می کنند

 (25/0) عقایدصله ارحام عمر را زیاد می کند: »این باور دینی که 

 (5/0هر کدام)  ذکر کالس نهم، فعال، وقت شناس،تالشگرآموزدانش پسر،  جنسیتهویت فردی:  -2۹

 ذکر یک مورد از هر کدام کافی است. (5/0) حامیان محیط زیستعضو گروه تیم والیبال مدرسه ، عضو  هویت اجتماعی:

 10فصل

 (5/0درست ) -30

 (5/0اده توسعه می یابد و مستحکم می شود)خانو (5/0) ( نسل انسان باقی می ماند5/0) تقویت بنیان خانواده می شود موجب -31

برای اعضای خانواده برکت و فواید زیادی  (5/0دلگرمی پدر ومادر می شود)و ( 5/0موجب نشاط و سرزندگی اعضای خانواده)

 ( اشاره به دو مورد کافی است.5/0دارد)

( رعایت اخالق 5/0صالحیت در زمینه همسر گزینی)( مشاوره با افراد دارای 5/0گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج)-32

 ( اشاره به دو مورد کافی است.5/0( گفت و گوی صمیمانه زن و شوهر برای حل مشکالت)5/0و آداب همسر داری )

 11فصل

 (5/0ج( جمهوری )  -33

 (25/0لیف شهروندی)(  د( تکا25/0(  ج( حقوق شهروندی)25/0(  ب( تکالیف شهروندی)25/0الف( حقوق شهروندی ) -34

نصب و عزل و قبول  (5/0( فرماندهی کل نیروهای مسلح)5/0تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها) -35

یران و فرماندهان نیروهای نظامی استعفای فقهای شورای نگهبان،رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ا

 (دو مورد کافی است.5/0یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسالمی) و(عف5/0پاسداران انقالب اسالمی )انتظامی و سپاه 

 12فصل

 (5/0نادرست )  -3۶

 (5/0) ا خانواده نوشته می شود.ی الف(تنظیم جدولی که در آن درآمدها و هزینه ها ی ماهانه افراد -33

 - .د تا به اندازه درآمد خرج کنیمباعث می شو  - ز راهکارهای کمک به بهره وری است.همکاری بین اعضای خانواده نیز ا -ب( 

 (5/0) اشاره به یک مورد کافی است.مدیریت خریدها و ...  -کاهش هزینه ها 

م،از تولید در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتالف هزینه را داشته باشیم، روی پای خودمان بایستی الف( اقتصاد مقاومتی یعنی -3۸

 (5/0)اشاره به یک مورد کافی است. . از اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم ،ملی حمایت کنیم

 (5/0ب( بهره وری )

 ، نظر علمی شما بر بارم مقدم است.محترم  ان خدمت همکار عرض خدا قوتبا 

 


