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 ) بخص اوتخابی ( 

 تًجٍ : 
 ٍجَد دارد.  6تا فصل  1ًوزُ اس فصل  5/2دارای تارم تستِ سَال  6(، تخص اًتخاتی)داًص آهَس ػشیش در 

تزای ضوا در ًظز گزفتِ  تخصاس ایي نمره 5مجموع جَاب دّیذ.   ّا ّواى فصل ،را اس ایي تخص اًتخاب کزدُ ٍ تِ سَاالت فصل 2فقط لغفا 

 )در صَرت پاسخ تِ تیص اس دٍ فصل اًتخاتی، پاسخ سَاالت اضافِ، تصحیح ًخَاّذ ضذ.(خَاّذ ضذ. 

 ومرٌ 5/2فصل ايل : سیارٌ ما، زمیه         بارم 

.       درست             ًادرستتؼذاد قوزّا در سیارُ ّای تیزًٍی ، کوتزاس سیارات درًٍی است  1  5/0 

لٌْار هثذا تز حسة درجِ را ............. آى هکاى هی گَیٌذ .                        فاصلِ یک هکاى تا ًصف ا 2  

هختصات جغزافیایی –د       عَل جغزافیایی       –ج              هَقؼیت هکاًی –ب            ػزض جغزافیایی  –الف    5/0 

 1 حزکت ٍضؼی سهیي را تؼزیف کٌیذ .                                                                                3

 کذام هَرد اس کارتزدّای ساػت ٍاقؼی است ؟        4

 رٍسُ گزفتي ٍ اقاهِ ًواس       –تؼییي قزار هالقات ّا                           ب  –الف 

 سهاى ضزٍع تِ کار ادارات     –تزًاهِ حزکت قغارّا                                د  -ج

5/0 

 ومرٌ 5/2فصل ديم : سىگ كرٌ، آب كرٌ، ًَا كرٌ                             بارم 

 کذام گشیٌِ تا تَجِ تِ ػَاهل عثیؼی هَثز درتغییز ًاّوَاری ّا ، تا تقیِ هتفاٍت است ؟              5

حزکت یخچال ّا   –فزسایص آتی ٍتادی                               ب  –الف    

َّاسدگی –حزکت ٍرقِ ّا ی سهیي                             د  –ج   

5/0 

هتز  ، صؼَد کزد . دهای  4000تا ارتفاع « ب»درجِ ساًتی گزاد تِ ًقغِ  5هتز ٍ دهای  2000تا ارتفاع « الف»ًقغِ  کَُ ًَردی اس 6

چٌذ درجِ ساًتی گزاد است ؟« ب»َّا در ًقغِ   

   - 12  –د                +         7  -ج                  +      12  –ب                     - 7  -الف 

5/0 

 5/0 ًا درست             ضکل دارًذ .  درست vکَُ ّای کن ارتفاع)ًاّوَاری پیز( ، قلِ ّای گٌثذی ضکل ٍ درُ ّای تٌگ ٍ  7

 دٍ اّویت فالت قارُ )ایَاى خطکی ( را تٌَیسیذ .        8
1 

 ومرٌ 5/2فصل سًم : زیست كرٌ، تىًع ضگفت اوگیس                             بارم 

دارد ؟                                              را« تیطتزیي تٌَع سیستی جْاى»، کذام سیست تَم 9  

تایگا     –د                 جٌگل ّای استَایی       –ج              تیاتاى         –ب                 ساٍاى    –الف    
5/0 

ًادرست               درست  تٌَع سیستی سهاًی در هؼزض خغز قزار هی گیزدکِ سیستگاّْای عثیؼی ، تخزیة ضَد.   10  5/0 

 یک راُ جلَگیزی اس تخزیة جٌگل ّای استَایی را تٌَیسیذ .            11

 

                                                 

5/0 

 سیست تَم را تؼزیف کٌیذ .   12
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 ومرٌ 5/2فصل چُارم : ساكىان سیارٌ زمیه                             بارم 

، جشء کذام یک اس اًَاع هْاجزت تَد ؟            هْاجزت ػظین هزدم قارُ ارٍپا تِ آهزیکا در قزى ًَسدّن ٍ تیستن 13  

  اجثاری   –د                     داخلی   –ج                     اختیاری    –ب                  رٍساًِ     –الف 
5/0 

ًادرست        درست «  هیشاى عَل ػوز در یک جاهؼِ ، ًطاى دٌّذُ ٍضؼیت سالهت ٍ تْذاضت در آى جاهؼِ است.»  14  5/0 

 ػلت اصلی رضذ جوؼیت جْاى در دٍ قزى اخیز،چِ تَدُ است ؟           15

                  
5/0 

.                          تزاتزی در جْاى را ًام تثزیذدٍ ػاهل خارجی ًا 16  

 

             

1 

 ومرٌ 5/2فصل پىجم : عصر یکپارچگی ي ضکًفایی                             بارم 

17 
 در دٍرُ صفَی ، کذام رضتِ هاًٌذ سایز رضتِ ّای ػلوی پز رًٍق ًثَد ؟                                               

عثیؼیات   -د                 فلسفِ    –ج                ضؼز ٍ ادب فارسی      –ب       عة ٍ ًجَم          –الف    
5/0 

ًادرست           تزپایی جطي ّا ٍآییي ّا دردٍرُ صفَی،تاثیز هْوی در افشایص ّوذلی ٍ ّن تستگی هزدم داضت.  درست 18  5/0 

 5/0 هْن تزیي عزفذاراى خاًقاُ ضیخ صفی ، ایل ّای هختلف تزک تَدًذ کِ تِ .......................... ضْزت داضتٌذ .      19

 دٍ اقذام ضاُ اسواػیل صفَی را تٌَیسیذ؟ 20

 

 

1 

 ومرٌ 5/2فصل ضطم: ایران از عُذ وادرضاٌ تا واصرالذیه ضاٌ                             بارم 

یا ًوایٌذُ هزدم ، را تزای خَد تزگشیذ ؟                                         « ٍکیل الزػایا»کذام پادضاُ سیز لقة  21  

کزین خاى سًذ            –د                آقا هحوذ خاى قاجار  -ج                   لغفؼلی خاى سًذ  –ب                ًادر  –الف   
5/0 

 5/0  ًادرست            ًخستیي حزکت جذی هزدم ایزاى تزای رّایی اس سلغِ خارجی ٍ ستن داخلی ، ًْضت تٌثاکَ تَد . درست 22

کثیز تزای ًَساسی ایزاى را تٌَیسیذ .              یک اقذام اهیز 23  5/0 

 اًقالب صٌؼتی چِ تاثیزی تز تَلیذکاال ٍ اقتصاد کطَرّای ارٍپایی داضت ؟              24

                               

 

1 

 ) بخص اجباري (

 ًوزُ است.  15تِ عَر کاهل پاسخ دّیذ. تارم ایي تخص  47تا  25اس سَال  تمام سواالتداًص آهَس ػشیش در )تخص اجثاری(، تِ تًجٍ : 

 ًخستیي داًطگاُ ایزاى )داًطگاُ تْزاى (، در سهاى کذام پادضاُ ، تٌیاى ًْادُ ضذ ؟                                 25

      ًاصز الذیي ضاُ  –د                  هحوذ رضا ضاُ  –ج                     رضا ضاُ  –ب                  احوذ ضاُ –الف 
5/0 

 ، در سهاى سلغٌت کذام پادضاُ قاجار تِ پیزٍسی رسیذ ؟                                           « اًقالب هطزٍعِ » 26

 احوذ ضاُ    –د           ًاصزالذیي ضاُ      –ج             هحوذ ػلی ضاُ      –ب            هظفزالذیي ضاُ      –الف 
5/0 

 5/0 ًادرست            درست          جٌگ جْاًی دٍم ، تا حولِ ًاگْاًی آلواى تِ رٍسیِ آغاس ضذ.    27

 ًظام پادضاّی هطزٍعِ ، چِ ًَع حکَهتی است ؟          28
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 سیز تِ تزکیِ تثؼیذ ضذ ؟                                                            ٍاقؼِاهام خویٌی )رُ ( ، پس اس کذام  29

    42خزداد  15قیام  –ب           هخالفت تا اصَل ضطگاًِ                  –الف 

 هخالفت تا الیحِ کاپیتَالسیَى    -هخالفت تا تاسیس ساٍاک                             د  –ج 

5/0 

 ّذف آهزیکا اس ایجاد تغییزات در اهَر اجتواػی ٍ اقتصادی ایزاى چِ تَد؟              30

                               

 

1 

  کٌیذ. تَجِ تِ تطکیل ًْادّای گًَاگَى در اتتذای پیزٍسی اًقالب ٍ اّذاف تطکیل آى ّا، جذٍل سیز را کاهلتا  31
 .......................... سپاُ پاسذاراى    ًْاد اًقالتی

 ػوزاى ٍ آتادی رٍستاّا  ................................. ّذف تطکیل 
1 

                               سیز را تاییذ هی کٌذ ؟                                                                                                  ؛ ایي جولِ کذام یک اس هغالة« اهیذٍار ، دارای سالهت جسواًی تیطتزی ّستٌذ . افزاد خَش تیي ٍ »  32

 ٍیژگی ّای جسواًی آًاى اثزهی گذارًذ.     تز زادٍیژگی ّای اخالقی ٍ رٍاًی اف -الف

  ٍیژگی ّای اجتواػی اًساى ،  تز خصَصیات فزدی  ٍی  اثز هی گذارًذ.             -ب 

  ٍیژگی ّای جسواًی ها ، تز خصَصیات رٍاًی ٍ اخالقی ها تاثیز گذارًذ.              -ج 

 ٍیژگی ّای رٍاًی ٍاخالقی اًساى، تز ٍیژگی ّای اجتواػی ٍی اثزهی گذارًذ.      -د 

5/0 

 5/0 ًادرست         اًساى در ضکل گیزی ٍیژگی ّای َّیتی خَد، ًقطی ًذارد.           درست    33

 5/0 ًادرست       درست     ضیَُ سًذگی یک جاهؼِ است ٍ درجزیاى اجتواػی ضذى آهَختِ هی ضًَذ. ،فزٌّگ 34

 دٍ دلیل پیزٍی افزاد یک جاهؼِ اس ٌّجارّا را تیاى کٌیذ. 35

 

 

1 

       اٍلیي ضزط تقای ّز جاهؼِ ، کذام است ؟                                                                                          36

 هزاقثت –د                  تزتیت   –ج                  جوؼیت   –ب                   هحثت   –الف 
5/0 

 5/0 ًادرست          درست    راُ تطکیل خاًَادُ هتؼادل ٍ سالن ،دقت دراًتخاب ّوسز است.  اٍلیي گام در 37

پذر کَرش، تا لثخٌذ سدى ٍ اتزاس ػالقِ ، تِ اجتواػی ضذى ٍی کوک هی کٌذ . در ٍاقغ پذر کَرش ، چِ رٍضی  را تزای  اجتواػی  38

 کزدى  اٍ اًتخاب کزدُ است ؟       ) ............................................ (                               
5/0 

د ، پذرش تزای هذتی تیکار ٍ خاًَادُ اش دچار هطکل ضذُ است .  اٍ تصوین هی گیزد در ایي هَقؼیت ، کاهزاى هتَجِ هی ضَ»  39

 اٍ را یاری کٌیذ ٍ دٍ کاری را کِ هی تَاًذ اًجام دّذ را تزایص  تٌَیسیذ ؟     آیا هی تَاًیذ« تِ خاًَادُ خَد کوک کٌذ . 

 (1 - ...........................................) .................................................................................... 

 (2 - .............................................................................................................................) .. 

1 

 کذام است ؟هْن تزیي رکي جوَْری اسالهی  40

 رییس هجلس       -د             رّثزی    –ج           رییس قَُ قضاییِ      –ب              رییس جوَْر     –الف 
5/0 

 5/0 درست     ًا         کیل هذافغ در دادگاُ را دارًذ . درست  تز اساس حق تزخَرداری اس ػذالت قضایی ، ضْزًٍذاى حق داضتي ٍ 41

 ضَرای اسالهی ضْز ٍ رٍستا تا چِ ّذفی تطکیل هی ضًَذ ؟        42
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 کلوِ جوَْری، در حکَهت جوَْری اسالهی تِ چِ هؼٌای است؟ 43

 

 

1 

  کذام گشیٌِ ، هفَْم تْزُ ٍری سثش را درتزدارد ؟                                                                                 44

 ٍ افشایص هحصَل         سغح سیزکطتحفز چاُ تیطتز جْت افشایص  –الف 

 ٍ کَدّای ضیویایی تزای هثارسُ تا آفات    استفادُ تیص اس حذ اس سوَم  -ب 

 تزای فزٍش تیطتز آى ّا        افشایص تَلیذات هصزفی ٍ تثلیغ گستزدُ –ج 

 تزای دفغ آفات      ػلوی ٍ استفادُ اس حطزاتتا رٍش ّای  کطاٍرسی -د 

5/0 

 5/0  ًادرست          تؼزیف کزدُ اًذ .   درست « ًسثت ستاًذُ ّا تِ دادُ ّا » در اقتصاد ، تْزُ ٍری را   45

 5/0 ................. گَیٌذ........................ر.......ّزجاهؼِ ای تزای رفغ ًیاسّای خَد ًاگشیزاست اس هٌاتغ عثیؼی استفادُ کٌذ، تِ ایي کا 46

 دّیذ؟یکی اس راّکارّای افشایص تْزُ ٍری ، اصالح ػادات غلظ هصزفی است. ایي راّکار را تا یک هثال تَضیح  47
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 23 جمع بارم                                     مًفق باضیذ                                                                                                                       4صفحٍ 

 داًص آهَساى ػشیشٍّوکاراى هحتزم هیتَاًٌذ تاهزاجؼِ تِ سایت هٌذرج درسزتزگ،سَال ٍراٌّوای تصحیح ایي درس ر ا هطاّذُ ًوایذ

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  
نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضاتنوزه 

م و نام نا

 خانوادگي 

/ دبيزحهصحّ  

  باعدد   باعدد
 

: اهضاء  با حزوف : اهضاء  با حزوف   

 



( رضوي ) استان خراسان  هماهنگ پایه نهماالت امتحان ؤراهنماي تصحيح س  

 نوبت صبح                           1396-97  سال تحصيلی :                           مطالعات اجتماعی  درس : 

22/03/97: امتحان تاریخ  
 

    اداره سنجش آموزش وپرورش 

 بخش اختياري

 فصل اول :

  (1) ساعت طول می کشد . 24حرکت زمین به دور خود ،  که  – 3             (5/0) (طول جغرافیاییج ) – 2             (5/0)نادرست  – 1

  (5/0) ب ) اقامه نماز و روزه گرفتن ( – 4

 فصل دوم : 

.(1) : ماهیگیری ،  منابع نفت وگاز و .. 8               (5/0): نادرست 7         (5/0) ( -7: الف )   6         (5/0): ج )حرکت ورقه ها (  5  

 فصل سوم : 

  (5/0): درست 10                              (5/0) : ج ) جنگل های استوایی ( 9

.(5/0) کشاورزی به روش علمی و آموزش روستاییان ،  کاشت درختان جایگزین ، ایجاد پارک های وحش و . : 11  

.(1)کنند وناحیه مشخصی را بوجود می آورند :زیست بوم: ناحیه وسیع جغرافیایی که درآن انواع خاصی ازگیاهان و جانوران زندگی می 12  

 فصل چهار :  

(5/0)کاهش مرگ و میر – 15                               (5/0)درست   – 14                               (5/0): ب  13  

سلطه کشورهای قدرتمند ، مستعمره کردن کشورها ، اشغال نظامی کشورها ، جلوگیری از استقالل سیاسی  و اقتصادی )و مطالب  – 16

(1) ( 55صفحه   

:  5فصل    

  (5/0):   قزلبا ش  19                             (5/0)درست  :18                          (5/0):  ب17

(1) ( 59: رسمی کردن مذهب شیعه ، انتخاب تبریز به عنوان پایتخت ، شکست ازبک )و مطالب صفحه  20  

:    6فصل     

  (5/0) ( 79دارالفنون )و مطالب صفحه : برقرار کردن امنیت و آرامش ، مبارزه با مفاسد اداری ، تاسیس 23    (5/0): درست  22   (5/0): د  21

(1) ( 76  افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی )و مطالب صفحه – 24  

 بخش اجباري

:  7فصل   

  (5/0): نادرست 27                         (5/0): الف 26                 (5/0): ب 25

.(1):  حکومتی است که در آن قدرت پادشاه محدود و مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد  28  

:   8فصل   

(1)جهادسازندگی  –: پاسداری از  اهداف انقالب اسالمی  21       (1): جلوگیری از قیام های مردمی 30       (5/0): د  29  

: 9فصل   

(نمره1مورد 2)ترس از مجازات - 3حفظ آبرو و احترام   -2اعتقاد به آن ها ،  -1 :  35  (5/0): درست 34   (5/0): نادرست 33   (5/0): الف 32  

:  10فصل     

.(1) :  صمیمیت و همکاری ، داشتن صبر و شکیبایی ، توکل به خدا و ........ 39    (5/0): تشویق 38      (5/0): درست 37      (5/0):  ب 36  

:  11فصل   

، فرهنگی و ...  با توجه به  همکاری مردم برای پیشبرد برنامه های سیاسی ، اقتصادی  - 42                 (5/0) رست: د 41       (5/0):  ج 40

: کلمه جمهوری ، نشان می دهد که شکل حکومت جمهوری است و در آن حق انتخاب و  43                (5/0) مقتضیات هر منطقه از کشور

  (1) .مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود

: 12فصل  

.(1)و مثال دانش آموز 161:باتوجه به مطالب صفحه  47         (5/0)«فعالیت اقتصادی : »  46         (5/0): درست 45        (5/0): د 44   

 قابل بررسی است و نمره به آن تعلق می گيرد. ،د و تحليلی صحيح به همراه داشته باشددر صورتی که مفهوم سوال را برسان پاسخ هاي دانش آموز :توجه

 




