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باسمه تعالي
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

ردیف

نام درس :راهنمای تصحیح مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان89/5/5 :

نمره

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان درنوبت مرداد ماه 9318

ر یف

بخش اجباری :دانش آموزان عزیز در این بخش لطفاً به تمامی سواات فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.

بارم

 - 1ج :مصونیت قضایی  -آمریکا

0/5

 - 2دکتر محمد مصدق

0/5

-3

الف :رضا شاه

- 2تاش گسترده برای نوسازی ایران به تقلید از اروپا

ب :محمدعلیشاه

 – 1به توپ بستن مجلس

ت :مظفر الدین شاه

 – 3امضای فرمان مشروطیت

پ  :احمد شاه

ث :محمد رضا شاه

1

- 4کودتای  29مرداد

- 4روند تاسیس جمهوری اسامی را در جاهای خالی کامل کنید :
– 5تعیین

هیئت دولت

-4انتخابات اولین

دوره مجلس شورای

 -5نهضت سواد آموزی

اسامی

 - 3اولین انتخابات
ریاست جمهوری

0/5
-2تدوین و تصویب

قانون اساسی جدید

 - 1تعیین همه

پرسی نظام سیاسی

-6

سیاسی -1 :به دلیل عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار دربرابر روسیه و انگلستان ،سرزمین های پهناوری از

0/5
1

خاک کشور ما جدا شدند.

اقتصادی :

 -1واگذاری امتیازهای بسیار به انگلیسیها وروس ها ،عاوه بر اینکه باعث تسلط بیگانگان بر منابع ثروت اقتصادی

کشور شد ،ضربه شدیدی به صنعت ،کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد.
 - 2در این دوره با وجود فقر و بیکاری مردم ،مأموران مالیاتی حکومت با بی رحمی از آنها مالیات طلب می کردند.

 - 7برای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی
-9

رهبر

-8

صحیح

/5
0/25

-10موارد مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید :
الف) ایثار

ب) صدقه دادن

ج) آداب و رسوم

د) زبان نوشتاری

1

 -2ارزش

1

 -1عقاید

-4هنجار

 -3نماد

ب ض
مدنی

 -11دو مورد از ویژگیهای اکتسابی ودو مورد از ویژگیهای انتسابی متن داده شده را در جدول وارد کنید :

رضا مردی  35ساله با چشمانی قهوه ای است که در شهر تاریخی شیراز متولد شده و فردی با تقوا و مهربان است که
توانسته با تاش فراوان تولیدی لباس راه اندازیکند و ثروتمند شود.

1

ویژگی های انتسابی

 -1مرد

35 -2ساله

 -3چشمانی قهوه ای

 -12سرزمین

 -1با تقوا

 -4متولد شیراز

ویژگی های اکتسابی
 -2مهربان

 -3تاش فراوان  -4ثروتمند

-13دو مورد  :اعضای خانواده باید با توکل به خدا ،صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند و با در پیش گرفتن
صبر وشکیبایی و دعوت یکدیگر به صبر ،این مشکات و حوادث را مدیریت کنند.

0/5
1
0/75

 -14گفت وگو –تشویق-تنبیه

0/5

 -15ایمان و اعتقادات دینی افراد
 -16شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برسانند و حقوق دیگران را ضایع کنند.

1

 -17منظور از بهره وری سبز این است که از ابزارها،روش ها فناوری های مختلف در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف

1/5

به گونه ای استفاده کنیم که تأثیرات مضر و منفی فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد.

 -19چهار مورد:

1

نیروی کار -ماشین آات – مواد -سرمایه

1

-18
الف) صدور گواهینامه رانندگی

پرداخت عوارض

ب) تأمین امنیت کشور و حراست از مرزها

دفاع از کشور

ج) دلسوزی و احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت کشور

همکاری با دولت

د)جلوگیری از اختال و هرج و مرج در جامعه

رعایت قانون و مقررات

بخش اختیاری :دانش آموز عزیز لطفاً در این بخش دو فصل را به دلخواه انتخاب کنید و فقط به سوالهای همان دو

فصل پاسخ دهید.
 -1د) زمین
-2

0/5
 -1سیارات درونی سطوح سنگی و جامد دارند ولی سیارات بیرونی از گازهای مختلف تشکیل شده اند
 -2سیارات درونی قمر کمتری نسبت به سیارات بیرونی دارند.

1

فصل یک

 -3مسیری را که سیارات درونی دور خورشید می پیمایند کمتر از سیارات بیرونی است(.طول مدار
سیارات درونی که به دور خورشید پیموده می شود کمتر از سیارات بیرونی است).

-3در اوّل تیرماه ،خورشید در نیمکره شمالی به مدار رأ سالسرطان به طور عمودی میتابد .در اوّل تیرماه در نیمکره
شمالی منطقه وسیع تری از کرهی زمین در معرض نور خورشید قرار میگیرد .در نتیجه ،طول روزها از شبها بیشتر

1

است .در این هنگام که طوانیترین روز در این نیمکره است و به آن انقاب تابستانی میگویند ،فصل تابستان آغاز

میشود.

 -1الف :هیدروسفر

0/5

ّ

0/5

 -2دو مورد  -1 :فشار زیاد آب  – 2تاریکی  -3دمای کم در اعماق آب

فصل دو

 –3دو مورد -1 :ایجاد چین خوردگی و رشته کوه
 -4دو مورد -1 :ذوب شدن یخ های قطبی

 -2شکست ها(گَسل ها)

-3کوه های آتشفشانی

 -2باا آمدن آب دریا  -3به زیر آب رفتن نواحی

ساحلی و جزیره ها  -4افزایش و طوانی شدن دوره های خشکسالی در نواحی گرم وخشک  -5افزایش سیاب

0/5
1

-1

0/5

ب :تایلند

فصل سه

گروه دوم  :ساوان

 -2گروه اول  :جنگل های بارانی استوایی

 -3مادرکشورهای مختلف زندگی می کنیم ولی همه ما در یک سیاره قرار داریم وبرای همین در تصمیم گیری ها
وفعالیت ها باید طوری برنامه ریزی کنیم که کمترین ضرر به زیست بوم ها برسد.

 -1ج ) معادن و ذخایر زیر زمینی

فصل چهار

(-2ذکرچهار موردکافی است) -1 :درآمد کافی

 -2شغل مناسب

مورد نیاز  -5تفریح و فراغت  -6وسایل زندگی مناسب

 -3دو مورد -1 :شد آمد(ترافیک)

-2آلودگی هوا

 -3قدرت خرید -4دسترسی به کااها و خدمات

 -3زاغه نشینی

 -1هر کدام یک مورد

1
0/5
1
1
1

مذهبی -1 :رسمی شدن مذهب شیعه

فصل پنج

سیاسی -1 :یکپارچگی و نیرومند شدن ایران  -2تحت حاکمیت حکومت صفوی قرار گرفتن همه اقوام ایرانی

-2

1

ج ) تحکیم و تثبیت حکومت صفوی

0/5

 -3می خواستند که روابط تجاری خود را با ایران افزایش دهند.

0/5

 -4شعر و ادب فارسی

0/5

-1

 -1سرکوب و تار و مار افغان ها  -2بیرون راندن نیروهای روسیه و عثمانی از ایران

فصل شش

 -2الف) فتحعلی شاه قاجار

 -3دو مورد:

ب) کریم خان زند

 -1شورش در ایالت ها

 – 3بی نظمی و اختال امور کشوری و لشکری

0/5
 -2دخالت های خارجی
 -4خالی بودن خزانه

« نظر همکاران در تصحیح اوراق محترم است.چنانچه دانش آموزان مفهوم را رسانده باشند نمره تعلق گیرد».
موفق و پیروز باشید.
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