
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 مطالعات اجتماعی  نام درس:

 دقیقه97  امتحان: مدت 6/5/79 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        
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 نمره 7931ماه مردادنوبت  ، شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستاندانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

1 

 ذ

 پاسخ دهید. 51تا  7نمره(     دانش آموز عزیز به همه سؤاالت فصول  51بخش اجباری:  )

فصل 

 هفتم

 در نظام پادشاهی استبدادی قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون با نظارت مجلس شورا و هیئت وزیران محدود می شود.  -1

 غلط          صحیح

52/0 

 به منظور شکست نهضت ملی نفت ایران با دخالت مستقیم کدام کشورها صورت گرفت؟ 1335مرداد  52کودتای  -5

1-                                        .............................................2-   .......................................... 

2/0 

 هدف اصلی متفقین از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟   الف:   -3

 

 بنویسید.را  نتیجه مهم سیاسی این اشغال برای ایران   ب:     

52/0 

 توضیح دهید.  یکی از مهم ترین حوادثی که به انقالب مشروطیت سرعت بخشید چه بود ؟ -4

 

1 

فصل 

 هشتم

 ایام زیر در تاریخ انقالب اسالمی به چه روزهایی نامگذاری شده اند؟ -1

 ( ..................................)  1322فروردین  15 (                   ب( ...................................) 1325شهریور 15الف( 

2/0 

 )دو مورد ( استاد مطهری و دکتر شریعتی به چه شکل هایی به مبارزه با رژیم شاه می پرداختند؟ -5

1- ............................................                                          5-  ............................................. 

2/0 

 مورد( 1) از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟  اهداف آمریکایی ها -3

1- ........................................................................................  
2/0 

انقالب اسالمی،کدام نهادهای انقالبی به فرمان امام خمینی )ره(شکل گرفت و هدف از شکل گیری آن ها چه در آغاز پیروزی  -4

 بود؟

 هدف نهادها  

1- 1- 

5- 5- 
 

 

 

1 

فصل 

 نهم

  52/0غلط                    فرهنگ پدیده ای آموختنی است یعنی از طریق ژن به ارث می رسد.                            صحیح -1

 است....................... موضوع احساس و آگاهی و شناخت از خود  -5

 د: هنجار                        ج: هویت                       ب: فرهنگ                       الف : ارزش   

52/0 

 به هم وصل کنید.)در سمت راست یک گزینه اضافی است(در مورد الیه های مختلف فرهنگ موارد مربوط به هم را با خط  -3

نماد              تعارف کردن                                                -الف  

عالمت پرسش؟ یا تعجب!                                        هنجار -ب  

ارزش   گفتن هنگام دیدن یک کودک                         ا..ماشا -ج  

عقاید                زودرنج بودن                                              -د  

 راستگویی -ه

1 

 توضیح دهید.  ویژگی های انتسابی و اکتسابی هویت چه تفاوتی با هم دارند؟ -4

 

 

 ادامه سؤاالت در صفحه بعد                                                                                                                                                  

1 

    52/0غلط                     صحیح        نزدیکان است.                  واژه ارحام به معنای خویشان و -1
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2 

 

فصل 

 دهم

 اگر خانواده )دالیل خوبی و بدی رفتارها را برای فرزندان خود بازگو کند(به چه روش اجتماعی کردن متوسل شده است؟  -5

 د: به تناسب شرایط و موقعیت ها                ج: گفت و گو                     ب: تنبیه                       الف : تشویق    

52/0 

 ( مورد 5) تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟ -3

1-  .............................................                                                                                                                                      

5- ............................................. 

1 

 چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است؟ -4

 

 

1 

فصل 

 یازدهم

های جهان فقط از آن حق مالکیت مطلق همه موجودات و پدیده  ، در جهان بینی توحیدی اسالم -1

                                                                                                                                                                            خداست.  

     غلط                 صحیح                                                                                                                                

52/0 

 مراکز تفریحی جزء کدام یک از حقوق شهروندی است؟ دسترسی به آموزش و پرورش و -5

                                                                    ب: برخورداری از عدالت قانونی                          الف : برخورداری از عدالت قضایی

 د: برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی                                          ج: حقوق فرهنگی 

52/0 

 بر اساس قانون اساسی کشور دو مورد از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی را بنویسید. -3

1-  .............................................          

5-  .............................................                                                                    .  

1 

 مالیات و عوارض چه تفاوتی با هم دارند؟ -4

 

 

1 

فصل 

 دوازهم

    52/0غلط                     در افزایش بهره وری یک جامعه دارد.              صحیحنقش مهمی  ، فرهنگ -1

 در دنیای امروز تولید با چه هدفی صورت می گیرد؟ -5

                                                                                               ب: کسب سود بیشتر                                                                      الف : تولید کاالی بیشتر 

      د: کیفیت بیشتر کاال                                           ج: بهره وری بیشتر با حفظ محیط زیست  

52/0 

مینه )در ز ، با توجه به موضوع بهره وری سبز و کاهش اتالف منابع آب استان اصفهان با مشکالت فراوان کم آبی روبه روست -3

 ( مورد5 ) کشاورزی(چه پیشنهادهایی ارائه می کنید؟

1-  .......................................................................................... 

 

5-  .......................................................................................... 

 

1 

 دو راهکار مهم برای افزایش بهره وری در زندگی فردی و اجتماعی را بنویسید.  -4

1-  .......................................................................................... 

 

5-  .......................................................................................... 

 

   ادامه سؤاالت در صفحه بعد                                                                                                                                               

1 
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3 

 

 و فقط به سؤاالت همان دو فصل پاسخ دهید. دو فصل را انتخاب کنیدنمره    دانش آموز عزیز در این بخش  1توجه ، بخش اختیاری :   

فصل 

 یک

 52/0 گویند. ...........................نیم دایره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند را  -1

 ؟نیستکدام گزینه از نتایج مایل بودن محور قطب ها بر سطح مدار گردشی زمین  -5

                                                                               ب: پیدایش شب روز                                         الف : پیدایش فصول مختلف 

      د: تغییر زاویه تابش آفتاب                                 ج: نامساوی بودن درازی شب و روز  

52/0 

کره شمالی بخش کم و سعت تری از  در نیم و کره جنوبی عمود بتابد نیم راس الجدی در ،خورشید به مداراگر در اول دی ماه  -3

 و روزها کوتاه تر از شب ها باشد به آن .............................. می گویند. کره زمین تابش خورشید را دریافت کند

 د: اعتدال پاییزی           ج: اعتدال بهاری                         انی               ب: انقالب زمست          الف : انقالب تابستانی     

52/0 

 توضیح دهید.   کبیسه چیست؟سال تفاوت سال رسمی و  -4

 

 

52/0 

 سیارات درونی و بیرونی منظومه خورشیدی را مقایسه کنید. -2

 سیارات درونی سیارات بیرونی

1- 1- 

5- 5- 
 

1 

فصل 

 دوم

   52/0غلط                     تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در الیه تروپوسفر صورت می گیرد.             صحیح -1

 تشکیل کوه ها را با توجه به چه عاملی نشان می دهند؟ ، تصاویر زیر -5

 )الف(                                                                    )ب(                         

                                           

2/0 

 منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهی گیری در کدام بخش اقیانوس ها دیده می شود؟ -3

 د: فالت قاره                    ج: شیب قاره                        ب: گودال اقیانوسی                       الف : کف اقیانوس  

52/0 

 ( مورد 3 )ارتفاع از سطح زمین چه تأثیری بر آب و هوای مناطق مختلف جهان دارد؟  -4

1-  .............................................                                                   5-  ............................................. 

3-  ............................................. 

52/0 

 

گزینه ها را به هم هر یک از  ، از چهار محیط تشکیل شده است ، سیاره ی زمین که ما انسان ها بر روی آن زندگی می کنیم -2

 وصل کنید. )در گزینه های سمت چپ یک گزینه اضافی است(

 اتمسفر                 بخش که شامل اقیانوس ها،آب های سطحی و زیر زمینی و نزوالت جوی می شود.             -الف

 لیتوسفر                                محیطی که برای زندگی انسان و سایر موجودات زنده مناسب است.                     -ب

 هیدروسفر                        از سنگ و خاک تشکیل شده است.                                   بخشی که حالت جامد دارد و -ج

                                                                                                                                            بیوسفر                                                                                                                                  

   ادامه سؤاالت در صفحه بعد                                                                                                                                                 

52/0 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://365f1.com/uploadFiles/editor/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%86%D9%87%D9%85 (16).jpg&imgrefurl=http://365f1.com/fa/news/7270/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96.aspx&docid=hdXKzcIZFx-bHM&tbnid=n6vqmFwAc6VblM:&vet=12ahUKEwibhZmBiPPZAhWKDSwKHTbKAvo4ZBAzKAAwAHoECAAQAQ..i&w=305&h=355&client=firefox-b&bih=654&biw=1366&q=%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84 %D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D9%86%D9%87%D9%85 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84&ved=2ahUKEwibhZmBiPPZAhWKDSwKHTbKAvo4ZBAzKAAwAHoECAAQAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://365f1.com/uploadFiles/editor/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%86%D9%87%D9%85 (47).jpg&imgrefurl=http://365f1.com/fa/news/7270/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96.aspx&docid=hdXKzcIZFx-bHM&tbnid=fTe0diLMV1a92M:&vet=12ahUKEwibhZmBiPPZAhWKDSwKHTbKAvo4ZBAzKAEwAXoECAAQAg..i&w=317&h=313&client=firefox-b&bih=654&biw=1366&q=%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84 %D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D9%86%D9%87%D9%85 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84&ved=2ahUKEwibhZmBiPPZAhWKDSwKHTbKAvo4ZBAzKAEwAXoECAAQAg&iact=mrc&uact=8
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4 

 

فصل 

 سوم

    52/0غلط                     جنس خاک مهم ترین و بیشترین تأثیر را در زیست بوم ها دارد.             صحیح -1

 قاچاق در جهان مربوط به کدام کشور هاست؟و فیل بیشترین واردات عاج  -5

 د: چین و هند                      ج: چین و تایلند                        ب: کنیا و هند                       الف : کنیا و تایلند  

52/0 

 زیر مربوط به کدام زیست بوم است، به یکدیگر وصل کنید.)در گزینه های سمت چپ یک گزینه اضافی است(. مواردهر یک از  -3

 جنگل استوایی                                    زارها با درختان تک و منفرد و از نظر جانوری بسیار غنی است.              دارای علف  -الف

بیابان                                                              از گسترده ترین زیست بوم هاست که جنگل های آن بخش عمده ای از چوب نرم برای   -ب

 توندرا                                                                                                                    ولید کاغذ را تأمین می کند.      ت

                             ساوان            رسد.                   متر نیز می 32بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و ارتفاع درختان بلند آن گاه تا  -ج

    تایگا                                                                درختان و یا بوته های خاردار می رویند.           ، در این زیست بوم -د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 

 (مورد5) برای استفاده صحیح و خردمندانه از جنگل های استوایی چه راهکارهایی ارائه می دهید؟  -4

1-   ..........................................................................................  

5-  .......................................................................................... 

1 

فصل 

 چهارم

 ؟نیستکدام یک از گزینه های زیر از عوامل طبیعی جذب جمعیت در یک ناحیه  -1

                              ب: نواحی صنعتی و دارای کارخانه های متعدد                                            الف : دشت ها و جلگه های هموار      

        د: نواحی دارای معادن و ذخایر زیرزمینی                                                     ج: نواحی معتدل با باران کافی      

 

52/0 

 ( مورد5 ) را با چه معیارهایی اندازه گیری می کنند؟میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها  -5

1-  .............................................                                      .5-  ............................................. 

 

2/0 

 نام ببرید. ؟شاخص توسعه انسانی باتوجه به چه عواملی تعریف می شود -3

 

52/0 

 مهاجرت داخلی را با ذکر یک مثال توضیح دهید. -4

 

 

1 

فصل 

 پنجم

 در افزایش همدلی و هم بستگی مردمبرپایی جشن ها و آیین ها تأثیر مهمی  ، در دوره صفویه-1

                                                                                                                                                                    داشت.  

 غلط                  صحیح           

52/0 

 به ترتیب نام ببرید. در دوره صفویه چه کسانی در اداره کشور نقش داشتند؟-5

1-  ..................................          5-  .........................................       3-  .......................................... 

52/0 

 (مورد 3) چرا در عصر صفوی تجارت داخلی و خارجی رونق فراوانی داشت؟ -3

1-   .............................................                                                5-  ............................................. 

3-  ............................................. 

52/0 

 ست(ا )ِیک مورد اضافی اتفاق افتاده است؟حوادث و رخدادهای زیر در دوران کدام پادشاهان صفوی  -4

 ( شاه عباس –شاه تهماسب  –ن حسین اسلط –شاه اسماعیل )

 (...........................رسمی کردن مذهب شیعه ) -5(            ................................تشکیل سپاه جدید غیر از قزلباش  ) -1

 

 ..................................... (انتقال پایتخت به قزوین ) -3

52/0 



 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 اجتماعیمطالعات  نام درس:

 دقیقه97  امتحان: مدت 6/5/79 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 5سواالت در  صبح  7 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 7931 مردادماهنوبت  ، شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستاندانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

5 

 

   ادامه سؤاالت در صفحه بعد                                                                                                                                          

فصل 

 ششم

 52/0 استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد. ، مرجع تقلید شیعیان در سامرا ، ................................... .آیت ا.. -1

 قرار گرفتند.روسیه  حاکمیت کشور  دراز ایران جدا و  ........................شهرهای باکو و گنجه به موجب قرارداد  -5

 د: پاریس                                  ج: گلستان                          ب: ترکمانچای                         الف : مفصل   

52/0 

 هر یک از فعالیت های زیر مربوط به کدام شخصیت ها می باشد؟ )یک مورد اضافی است(. -3

 نادرشاه( -کریم خان -آقا محمدخان–امیرکبیر  –فتحعلی شاه )                                  

در آن زمان حکومت قاجار با مشکالت سیاسی از قبیل شورش در ایالت ها و  ، در دوره قاجار به سمت صدراعظمی منصوب شدالف : 

مفاسد اداری و  رو بود. اقدامات اصالحی گسترده ای با هدف مبارزه باه ب اختالف در امور کشوری و لشکری و خالی بودن خزانه رو

 )............................. (اشاره کرد.مدرسه دارالفنون آنها می توان به از جمله که  آغاز کردرا اقتصادی 

 (................................لقب وکیل الرعایا را برای خود انتخاب کرد. ) ، پس از رسیدن به حکومت به جای عنوان پادشاهیب : 

 در تعقیب گروهی از افغان های شورشی به کمک سپاهیانش ابتدا افغان ها را سرکوب کرد و پس از نشستن بر تخت پادشاهی ، پ : 

 (...............................به هندوستان لشکر کشید.  )

حمانه مجازات کرد.  آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و همچنین مردم کرمان را بی ر ، پس از مدتی جنگ و گریز ت :

(.....................................) 

 

 

 

 

1 

 دو مورد از اقدامات عباس میرزا برای پیشرفت و اصالح امور کشور را بنویسید. -4 

1-  ......................................................................................... 

 

5-   ..........................................................................................      

          

1 

 50 جمع بارم  

 موفق و پیروز باشید.

 



 بسمه تعالی

  راهنمای تصحیح

 سواالت امتحانات هماهنگ استانی دانش آموزان

 داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 مطالعات اجتماعی نام درس:

 6/5/79 امتحان: تاریخ

 7979ماه ردادم  پایه نهم
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

1 

 

 
در بخش اختیاری در  می باشد.نمره بخش اختیاری  1نمره بخش اجباری و  51نمره امتحان به صورت  ، همکاران محترم با عرض سالم و خسته نباشید

 منظور گردد. فصل تصحیح و نمره 2فصل جواب داده باشد فقط  2 صورتی که دانش آموزی به بیش از

 نمره است. 22مجموع نمره آزمون 

 52 تا 7االت فصل ؤاجباری سبخش 

فصل 

 هفتم

 (52/0هر موردانگلیس ) -آمریکا  -5نمره                                  52/0غلط  -1

که به نفع  رضاشاه را مجبور کردند-نتیجهب:   ( 2/0استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش )-هدفالف:  -3
 (52/0کند) پسرش،محمدرضا، از قدرت کناره گیری

 هاجلوگیری از گسترش اعتراض  و برای ترساندن مخالفان ، صدراعظم مستبد ، (عین الدوله52/0ماجرای به چوب بستن بازرگانان بود)-4
 (52/0بهانه گران شدن قند به چوب بست) تعدادی از بازرگانان را به

1/2 

فصل 

 هشتم

(25/0ب(روز جمهوری اسالمی)           ( 52/0الف( جمعه سیاه)-1  

که  52/0رد سخنرانی،نوشتن کتاب و مقاله،برگزاری کالس های تفسیر قران و نهج البالغه در مساجد و حسینیه ها و دانشگاه ها )هر مو-5

مورد کافیست(5  

مورد کافیست(1نمره که  2/0حفظ حکومت پهلوی ) -از بین بردن زمینه قیام های مردمی   -3  

ن با هدف دفاع از آرمان های انقالب اسالمی و مرز و بوم کشورسپاه پاسداران و بسیج مستضعفا-  -4  

شورنهضت سوادآموزی با هدف گسترش سواد و کاهش بی سوادی در ک -جهاد سازندگی با هدف عمران و آبادانی روستاها   -      

 مورد کافیست(5نمره که 2/0)هر مورد 

1/2 

فصل 

 نهم

(25/0ج ) -5(                      52/0غلط )-1  

نمره (52/0ارزش)هر مورد -ه   عقاید  -ج   نماد -ب   هنجار -الف ) -3  

(2/0کل و قیافه)پدر و مادر و ش ، مکان تولد ، ما در شکل گیری بعضی از ویژگی های هویتی خود نقشی نداریم مانند جنسیت-انتسابی -4  

(2/0فات اخالقی و اجتماعی)ویژگی هایی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم مانند ص-اکتسابی      

1/2 

فصل 

 دهم

(52/0ج  ) -5(                                    52/0صحیح -1  

دعواهای  کودکان از داشتن همبازی محروم می شوند و رقابت و بازی و تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد. -3

(2/0ان شکل نمی گیرد)کودکانه و الگوبرداری از برادران و خواهر  

اطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند و از داشتن عمو و خاله و دایی و عمه محروم باز لذت ارت 

(نمره لحاظ گردد،د خالصه نوشته شلطفا اگر)(            2/0خواهند بود)  

(2/0موجب تداوم جامعه می گردد) ( و هم2/0د)زیرا هم باعث شکل گیری هویت و شخصیت افراد می شو -4  

 

1/2 

ه در صفحه بعد()ادام    
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  راهنمای تصحیح

 سواالت امتحانات هماهنگ استانی دانش آموزان

 داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 
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 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

2 

 

فصل 

 یازدهم

(52/0د ) -5(                        52/0صحیح )-1  

تعفای نصب و عزل و قبول اس –فرماندهی کل نیروهای مسلح  –تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها   -3

قالب اران انان،رئیس قوه قضاییه،رئیس سازمان صدا و سیما،فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسدفقهای شورای نگهب

(یستمورد کاف5که  2/0اسالمی و .... )هر مورد   

( 2/0ود.)مالیات:مبلغی که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بالعوض به دولت می پردازند تا صرف هزینه های عمومی کشور ش -4

0 /2عوارض: مبلغی که شهروندان در مقابل دریافت خدمات از دستگاه های اداری و دولتی،به آنها می پردازند.)  

1/2 

فصل 

 دوازدهم

(52/0ب ) -5(                                           52/0صحیح )-1  

آب و افزایش  فتغییر الگوی کشت برای کاهش مصر –(و قطره ایبارانی  )آبیاریسامانه های نوین )راه حل پیشنهادی(     استفاده از   -3

)هر زیرزمینی استفاده از آب بازیافتی برای کاهش فشار بر منابع آب   – (استفاده از کشت هایی که به آب کمتری نیاز دارندبهره وری )

(لطفا نظر دانش آموز را مورد توجه قرار دهید (       )2/0مورد   

اهی انجام دادن کارها از روی آگ –اصالح عادت های غلط مصرفی  –نظم،ترتیب و انضباط در کارها  –از وقت و زمان استفاده مناسب  -4

مورد کافیست(5نمره 2/0تنظیم جدول بودجه اقتصادی )هر مورد  –  

1/2 

 فصل تصحیح شود( 2بخش اختیاری:   سؤاالت فصل اول تا هفتم  )لطفا فقط 

فصل 

 اول

(52/0) انقالب زمستانی  -3                     (52/0ب  ) -5(                         52/0نصف النهار  )-1  

( و به 52/0سال یک روز به سال رسمی اضافه می کنند) 4ساعت آن هر  6( برای جبران کسری 52/0روزه است)362سال رسمی  -4

(52/0کبیسه می گویند)سال روزه  366سال  

مدار گردش کوتاهتر-تعداد قمر کمتر-ی و جامددرونی :سطوح سنگ -2  

مورد کافیست(5نمره  52/0مدار گردش طوالنی تر)هر مورد –قمر بیشتر  تعداد –بیرونی: از گازهای مختلف       

1/2 

فصل 

 دوم

(52/0د ) -3     (      52/0)کوه آتشفشانی    -(  ب52/0گسل   ) -الف -5              (    52/0صحیح )-1  

ود جلوگیری از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خ –هر چه از سطح زمین باالتر برویم دمای هوا کم می شود  -4

(52/0هت وزش بادها )هر مورد جتغییر  –  

( 52/0 لیتوسفر )هر مورد  -جبیوسفر    -ب  هیدروسفر  -الف )    -2  

1/2 

فصل 

 سوم

/.(52بیابان  )هرمورد  -دجنگل های بارانی استوایی  -جتایگا   -بساوان -الف ) -3     (52/0ج  ) -5   (   52/0غلط )-1  

علمی و  کشاورزی و دامپروری با روش های –باید بین استفاده اقتصادی از جنگل و فرصت بازسازی آنها تعادل به وجود بیاورند   -4

با ایجاد پارک های –طقه آموزش بدهند جدید،را که کمترین آسیب به محیط زیست می رسانند، به کشاورزان این من  

مورد کافیست(5نمره  2/0وحش از انقراض گونه های در معرض خطر مراقبت شود )هر مورد   

1/2 

ه در صفحه بعد()ادام    
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3 

 

فصل 

 چهارم

(52/0درآمد سرانه )هرمورد  –تولید ناخالص داخلی  -5(                             52/0ب )-1  

(52/0)هرمورد    فرهنگی  –بهداشتی  -اقتصادی    -3  

 ( مانند مهاجرت روستاییان به شهرها یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور)یک2/0مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور) -4

(2/0مورد   

1/2 

فصل 

 پنجم

(52/0ن نظامی )هرمورد فرماندها –3وزیر بزرگ یا اعتمادالدوله  –5شاهان صفوی -1)   -5  (            52/0صحیح )-1  

(52/0وجود نظم و امنیت )هر مورد  ویکپارچه بودن سرزمین ایران  –و کاروانسراها  –شبکه وسیعی از راه ها  -3  

(52/0شاه تهماسب )هر مورد  -3شاه اسماعیل      -5شاه عباس      -1 )     -4  

1/2 

فصل 

 ششم

                                                               (                   25/0ج ) -5(             52/0میرزا حسن شیرازی  )-1

(52/0)مورد  نادرشاه       ت : آقامحمدخان    هر پ:   ب: کریم خان          امیرکبیر  یا میرزا تقی خان امیرکبیر الف :-3     

اریخ کشورهای دستور داد تا کتاب هایی را در موضوع ت –فنون جدید فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و  -4

(2/0اروپایی به فارسی ترجمه کنند )هر مورد   

 

 

 

شکرهمکار گرامی  چنانچه  در پاسخ به سواالت  مفهومی ، منظور  رسانده شده است  نمره منظور گردد . با ت  

1/2 

نمره است 22جمع بارم    22 

 موفق و پیروز باشید.






