
Lyn A¢.»L

_¢\.:.,|al-1|». =__,.,¢ ,u

**/=/'=¢ =- M
an? ,¢ $11,. 5¢A =,,\>¢..|.-_;\...

u'<i- aF~him:1J)rT\F '1'-" =u- W5 n" 1 w"

- -»~-1'='
- ~ .i.mu~.»=1;-T~=o:-\- =.u.;;,..!,u

t~...¢u. ,;,\,»¢,»,,» ..;-,,-».,~c.» =g4_ _p,-u>.,.\ $1.,
54 WM -\.;u,. ;.1)J,:L|i){,.T~);;\; ¢i4¢l5u;\-_.M'_<;nLn.;,\;L>.;A l-Q»,

M1 -la» bk M-*i's- '5 vi J4 Yb-1 wl-5 la ii!-I 111* )'.;~= 0027 J-i'~* as el [ [ iv,1
7/n

D \F~=.-'- A-I "§ '

We ~-\~ '='= ~s»-I *2 .»- *5 a »-\- ~. ; Y»: -e an-Y,-:1 .s~===Y- \
Cl ,,.,1.¢.»1-_,...\,...¢.,:,.,.=.,, El ,.,s.;v_ :-.i.'|

.=\,:,~== [3 \s.,,.I_ _,¢\.z.§.:\,;,... =5
./a

,¢,\;.;vv,¢,\§.»1§.,;.:\..;\:,.\.. -~,¢,. .;.,;,;,;,~;.¢ =;¢¢WY . gt... ul-.\;i..1¥,:~; -lib-,.\..'|$A.¢ iLi;l ,...;

.,,:\.s »\:,: owQ;
\

W 3' 2 .>'.-H ask-'9
\:.,b,,..a.;,\-,.A,;La.|7\ ~\4.»...v=,,

1- wl ..#\-4| =,,- so -»=: J-»,,w~. -< I, .»~~.1-4,~ d\* 3 J(*7|
J-la-o=-~ee*y ¢e~\ -\-3 -'*1=-U
¢|,=;,;_: Q.-w_ r .\.2__,.\¢.\.>-. =.,,

Ah); r/\ ,\:=,<7z :\J ;,4.\:|,m. ==.
.\.s \..;,.~.¢.. @-

;|h
.»i

*.'

./a E-W ~=-= 4-! ~.-2 1" rm-7: s '1 »°9--'| am--.~ u~:~"5 ~ 3!ri

U-*.~¢-\-H.»-_-
\,F \2"'!u'z I I a\,\s=:| ;,,1,| 92.;

619% ? wk; ~=-';=
.1: i.\.»J,S..:.:,,_~§,> _;,v,..,, _,;.\§ 1,15» quail My ms D

\ Pm -<1 0'-\§ r )5-:..:-|= 4-,,.:. \_.y.;:\ as, ,= .9 4>\.4i| , _,..\,.~,;w__.;'1|

\ ,4 *9 -,|,i|@\.,=s|,,_,¢\.:@v.j1=,-..,,.v,= .=|,,a: llqql ;1 \s.,,.| ..m_v

4:

C1 Q-b.*~v .$1l> Cl 4:"-$5
5-~=\-".»4*r-i<\l :i'\Aé'»s'.~+'o-->;e~=u"-$1:r\1§i..é s\- =1--k-u;»§ /»

:5 w~:51( E 1:»? Q-=51lv E :+*:(~i-"

/Yb Dhlé C1 new -¢'-~1\=e=»,Ls|*1- ?rMs e1 H/-;~=1s|*\

\ =-\=i5-1-'::9~£-\5~:*eUw~ !*':b¢= s>\'
qlia is ,u_|1.1:| """
0:5; -1 ;,=u Alba 1., '
"-1 4 we-'1 s ~M=1Iz

1 ?- >5 -<1\=-1! ¢\»J(=

-uq ab,1 .;,~n,.~ um



-*'~=t'='I|llv =..-»,= A1 ;,u..|,,u..1 ,,=,,£ ,,,~;,.v,\:-,1» =J>'i\* ":r'5
W /°=~*=-= r-»\= -'-r-~»~' 5

ai-:é)§b l!,.1 Q14/\:Qb~:<h;sL.| ____......,;.,,,;,_,;;,¢1»;g~ =.L<.;;,.I,\;

I ~,-I W\ml-al.s,- \'_. ¢,=,';\;,,T~_,;;\;|,giq\;\_,;t'_1¢§;@\.-\;/Uk,.:.¥ J-9,!

\ =-\==! =1 , J,» 1* '1 =-\- I ~='= o=~ A--=1 ¢\-.$:~4 5' =,r 1*: ..-1'-4' ¢s'~..= :-u 5' 112' := -
-6 ~=-I ¢'m- , Ia: w ~.==.J Q M ~,=- ;'»~$ .é~.;'F *2 ,= ~< Q» .¢I mi .=\-w \< ~\~\"~ ¢=,- w,

~=s-3 -'1-Js.-Y 2 -'16?-\1'='1 w'1' J- :51 ~>'s':-' Q-W5 '1 ~14 ?
\ ~.d'~*"~.6'*~i')'_s ¢'-~=§'~$'"..P'>:s \

-\ ~\ \
_ _y 1 [-\

~/:   s=..|. J. .;,,- ,;|~_,:_~,£, 5| s.1,.|.\s ~_ .u,e,. ,._; ,..; M1. 7\v
J .=*u~'é.>:;~-\1z§ ~=-=5 Jwt-:'s~=- "oF~" -\~
-~"w=i¢ - =x"!Q7JJ= -\~>'e¢»=-;J#o'.vJ ow

v (=,,. ,=) §.\q\.: Q,,1» v, .=1,~\; ,; ¢»;|,> , ¢>¢s..~.. .\z|,:_,, ¢:,s., =>v,.-u \.Q 5L»! \..a ,1; ~,-\r

/v: ..\¢,,;,u=,,.4.,i.\:q,._,;\.:?1v,>,s,;|.\s;,.i _,¢|-.|,¢¢;v.;v,:\;-vi M

~/a s~=..,@ ,;¢;',...»,\.L¢,-_,£,:. .~,>4.'v-\:.q>;|*\@  

\ =~,> .,~ U' L"' mi Hepm """
Y? J! Q15 01""-'>* 1'15 ma e-"*~ e i:'! 7 '2 .-=5 Q ;'.--5' ~.¢*':~'s '1 ..v1¢>i é> - ":7u-4 

\/: S\L...:;_>};.~/ 5J,:)l(_\-\V

\ ,= :.qLJ _,..,...b3_,.2;,.la_..1,. 5.1 \,..,u..\;¢v,\;1,5,,: =, ._»\, =,v= ,uz,; ,| .~:..||,;»' .s.,¢.\.=. ¢\i' \A
(w e) i>;'> ;'=1'.w_'~.s»wl ..r:'~=k i 4+ '1 1 --~r 41'-=*'~1 =\>.~z|

up -<1) --\=-'.>#s J:-\+ 1° J e -\ >:,- 4-+ -k'i- ,= s --=9-1 v""=" :15 a'= i'1 ¢'. 5' '1 J-\i»\»-' -Q15-I -W \
(,;,v,¢ .;.;1=,£ _m,,:. , ,-,1: .:.,\=, _.=u\. .;¢v=,,_=;.:,= \g ,;,\:.- _,,.'.: ;v glia) (..-'...| nu-v

aw» ~'1=lb>';s~(-'1' \
\\>;,.;u:..,|,~,,,.~.n:.,;.|,;.,.l:(\_.

1:- ~  ~.  ~=\=b$-- .1-'-~' Q .55,-1= (z
"'9: Lv':Er 5J3'5':"s5:r'$L-'-

I
\

.\-1 4-.a..,.= mu, um



ml- e'°'I"h =.1»1= A1 ;,u-|.;\:-1,5,, ,,,:;,.v4:-,m =J='>'*n";n\1
'"~"'°=¢*~'-'='e1' » -*--1" E

uni-oA,w1l,.1 ¢,4A=,~_,\»:.v\~.4... ___......,,;,,,;,_,;3,¢T.;4_,1a- =.\,<,;j,.1,u

#1-F ' WM -1.111,. .-,,,,1 ;1\;,.T _,:;>1,.¢'q|; um-.1 ¢§>-L.- L'Ju'>\:J' -I-=1,

\--»*5-"4J"'a*a'~*\s'*J';~4!1-lé-"~+'iii"'#' -!'1J='1-'1-$54o!'1*'i'=';é$ ir7»i5'4=;51'e?$',g". J
./a s=,I> Au; ,-.,.z-1,1-.a;..,\,..1,-,,.,..*\

Q 1;»-11> Q E1.-(a Q J>;(~.» Q .s1=-=-MI

\ ~��� '1 11",»: J11: ¢'*'1'=- aw s= Y

\

F-s,__\_ *
-

"'* ~\-5 .11

~��� '1 um J5-74'

./1

C! 1'-'a=¢==
Y-\>=.1~ ~��� wéim Ni 0' 1:21 '5 '1 ~s'"1\=-1 1s'~'===-3' ~<~=n'~' =1 ~.*' \

[1 ,s...:|=¢ L3 ,1.-,=:1=.,; III ,a...,,»,1. :.u|
./.1 (1,,.,=] Sa...»|,:,)s..a.\n|§~1>,1..141,i.1;1 \1-$,1,'\,§| ,§l4:.I¢1,A.1I,_>Y

./z i.\,...,;1 1, 1,,.,¢\n.i,, ¢;s,~@\:1';v_\ é
-1

\ U1» :>l Y=1'= ..=¢\>-'-E4 <2 Deli 5'9 QM #1 4

./a Y ;-~' ~��� '1 :1'<-P 1* z" 119:.-' 1 \-\ J4 1\=-5 ~��� >1; 15'-'1:- - 1'- ~.w'-4 -\
CI gm Q 1;»; C; .\u¢\:¢._. Q ;,,,1.m

\ Luz!L5,\S.u,,>L;.\1l1u:..¢; ,;I,\~,~,1»:\.~.;;;I1:.lslL~,:\>,,.;§,¢..v,q4.~¥,9- r]J s

\ *9 '*~:1>' ad 1' - :1-\ ~'='#w'-9 -1 mi '2 =-\=1>' .-i- 01"» or --.; := Q -Mr ..- 1*--*1! ~:1=' :> 4
S.»s|>=,§._,\s=;:||,u.,1c\...1;

~��� --we-'$ 1;-=1 1= :1-'4 1 -*1-¢ *5 a'=#1= 1 11'= '1 oh-.~ \.F -J a ~��� -we ~=-~11 .;-1' = 11'-1;

~��� ..;..1|=,z~.,..<: ;\;-,11,.\;|1,_<\-,|;.u= ,,v,|Hs_,.,, »:....-_,-1,,=1,,:

~11 an,1 0'10, 1.111 1



ui"9'*"*"-'" =u'1> e" -1'4-'.'1"-1'\1'1u..u»i1r'J-'-1'=' =-.1">'>"* '* 1 wbi J-"~-1'=' Eui.¢A,:m|,~ z-1- A=;,u.:.v.: \... . __. ,,;,,; ,.,:;,-1~;-,1.» =.\s.;,.v,
1,4 \\"\A 111111,. \;._,. ,1 411;; h,;v1,4q|1 u1'\-_\.; ;.\.~ <,u\>.;.\
./1

K -=1 J'-5' M1 13-? � ~.-'3? J-'>#1' ~5~1#'-'5 ~\Q .11:-@=1w111..r~w-.1 '3 1.:-.<\--»w=<-w
Cl A1113.-='$5w>'-I: 4: -\-i,=,..\i-1"\ (=1r 1*) Y-\= ?'e 1'=115.» ..¢>'¥- 11* -'1&'- 1 ~"11'~.1=.1* a'i11' 11'! -I I! M4 ~+-+>- J-'>= e '--7 1-W H

\
\\ \ (=11-' 1*)? - ' *1:'=s+:4 '>11-"5 6'1-I J7><-'- '9 � 1&9 "12 01- . 9 4511-" - -"1 * "

\ ('11- ~51 »'-'5 1*| 3*-'1' Q11 o'1¢'1= 1.1-"14-H Q 151' *1-1§> -.> =-'i '2 -'

111'

\
'3 s>*-<'--I-11-1-v(v Cl ,<,a..1.=.,s¢_-,1;.u.:,.a¢.uv" � 

'3 ¢\~'~=»"11-M-w= U 1,1-»-=-,<-~"-=-n~§~(¢'
~/0

i=1 -1 111' u 1~w =\~.I 1w~1»11I 4» -r 1
.1, \ Y -'1' 1'15 aw Ln '11- 41.95 11= 1* -91 NJ4

s.\4\1_,.~_.-.1\. :=\.s A111,1,.,1;¢1|.|.\.iv;|.¢.,,|.\:_v'

'

\ \ 9,1 G? ,_,».:=\1 � 41¢.a,.1, ,-| J;,\.;av .\4,1u =1\1v.\s|;| >,,.,1_\ '

\1/A (..-...,| au-1 >11-~51 J $1;-1%.. 1.1,-,. .-1\,.,.;,: ,v.\s |1¢|~\..3:l1;1 ,1.s,.\_r \
11,\+\i1\J,_,1->125 » ,\?u¢u.\.>..ui -.\1';,;,\s,,1,<» '

� ,.\._1 ,,L,.,a $5.11., ,1 uni J; ¢\q.;\_;,1 , Q\:__s db .4; A , (441

\ (=1,-1= ) v=» 1, a1wV$-Q- e ~1»§1=-I~1~»1\@'1=,\»~§- -,=»*"

� � .=|1_,. .=.,..| .,.¢ _,.;,1,!, ;._|..1!,51..¢1, 1,<u.,u, ,1, |1§,'\1,;.., . .~_m. |1(,. " 11

' I"~r~~~ A V \ r
-\¢-'1': 1:1: 1 5- :-

\
\ 1



 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

   اداره سنجش

 مطالعات اجتماعیراهنمای تصحیح  ام درس:ن

 5/5/89 امتحان: تاریخ 
 

 مرهن 9318ماه  درنوبت مرداددانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

 

 

ف
ری

 

 

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

 
 بارم

 

 5/0 آمریکا                                             -ج: مصونیت قضایی    - 1

 

 5/0 دکتر محمد مصدق - 2

 

3 - 
 گسترده برای نوسازی ایران به تقلید از اروپا تاش - 2          الف:  رضا شاه     

 به توپ بستن مجلس – 1      شاه    ب:  محمدعلی
   پ : احمد شاه              
 امضای فرمان مشروطیت – 3 ت:  مظفر الدین شاه     

 مرداد 29کودتای -  4          ث: محمد رضا شاه

1 

 

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

 تعیین– 5
 هیئت دولت

انتخابات اولین -4
دوره مجلس شورای 

 اسامی

اولین انتخابات      - 3
 ریاست جمهوری

تدوین و تصویب -2
 قانون اساسی جدید

تعیین همه  - 1
 پرسی نظام سیاسی

 

5/0 

 5/0 نهضت سواد آموزی -5 

 

6 - 
 از پهناوری های سرزمین انگلستان، و روسیه دربرابر قاجار حکومت یناتوان و ایران عقب ماندگی دلیل به -1سیاسی: 

 شدند. جدا ما کشور خاک
 اقتصادی : 

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

 .داد گسترش کشور سراسر در را بیکاری و کرد اردو ایران بازرگانی و کشاورزی صنعت، به شدیدی ضربه شد، کشور

 .کردند می طلب مالیات آنها از رحمی بی با حکومت مالیاتی مأموران مردم، بیکاری و فقر وجود با دوره این در - 2 

1 

 1 پهلوی حکومت حفظ و مردمی های قیام وقوع از جلوگیری برای   - 7
 /5  رهبر     -9 

 25/0 صحیح     -8 

 

 موارد مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید :-10
 ارزش  -2                 ایثار                     الف( 
 عقاید -1         دادن                    صدقه ب( 
 هنجار -4       داب و رسوم                    ج( آ

 نماد  -3                نوشتاری           د( زبان 

1 

ض 
ب

نی
مد

 

 دو مورد از ویژگیهای اکتسابی ودو مورد از ویژگیهای  انتسابی متن داده شده  را در جدول وارد کنید :  -11
ساله با چشمانی قهوه ای است که در شهر تاریخی شیراز متولد شده و فردی با تقوا و مهربان است  که 35رضا مردی 

 کند و ثروتمند شود.  ازیتوانسته با  تاش فراوان تولیدی لباس راه اند

1 



  

 
 

          

 تسابیویژگی های اک تسابیویژگی های ان
 مهربان  -2             با تقوا  -1 ساله35  -2                مرد -1
  ثروتمند -4  تاش فراوان -3 متولد شیراز  -4     چشمانی قهوه ای -3
 5/0 سرزمین   -12

 گرفتن پیش در با و کنند بیشتر را خود بین همکاری و صمیمیت ،خدا به توکل با باید ادهخانو اعضای دو مورد  : -31

 .کنند مدیریت را حوادث و مشکات این ،صبر به یکدیگر دعوت و وشکیبایی صبر 
1 

 75/0 تنبیه-تشویق–گفت وگو   -14

 5/0 ایمان و اعتقادات دینی افراد    -15

 1 .ضایع کنند را دیگران حقوق و برسانند زیان عمومی منافع به خود حقوق از استفاده رایب نیستند مجاز شهروندان -16

منظور از بهره وری سبز این است که از ابزارها،روش ها  فناوری های مختلف در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف  -17
 ت به کمترین حد ممکن برسد.یسزبه گونه ای استفاده کنیم که تأثیرات مضر و منفی فعالیت ها بر محیط 

5/1 

 سرمایه -مواد –ماشین آات -:     نیروی کار  چهار مورد -19
 

1 

18- 
 پرداخت عوارض صدور گواهینامه رانندگی الف(
 دفاع از کشور تأمین امنیت کشور و حراست از مرزها ب(
 همکاری با دولت دلسوزی و احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت کشور  ج(
  رعایت قانون و مقررات جلوگیری از اختال و هرج و مرج در جامعهد(

1 

 

های همان دو بخش اختیاری: دانش آموز عزیز لطفاً در این بخش دو فصل را به دلخواه انتخاب کنید و فقط به سوال
 فصل پاسخ دهید.

 

ک
ل ی

فص
 

 5/0 زمین (د -1
 اند شده تشکیل مختلف گازهای ازولی سیارات بیرونی  دارند جامد و سنگی سطوحسیارات درونی  -1                -2

 سیارات درونی قمر کمتری نسبت به سیارات بیرونی دارند. -2                       
 مسیری را که سیارات درونی دور خورشید می پیمایند کمتر از سیارات بیرونی است.)طول مدار     -3                      

       کمتر از سیارات بیرونی است.(که به دور خورشید پیموده می شود سیارات درونی                           

1 

 نیمکره در تیرماه اوّل در تابد.می عمودی طور به السرطانس رأ مدار به شمالی نیمکره در خورشید تیرماه، اوّل در-3

 بیشتر هابش از روزها طول نتیجه، در .گیردمی قرار خورشید نور معرض در زمین یکره از تری وسیع منطقه شمالی

 آغاز تابستان فصل گویند،می تابستانی انقاب آن به و است نیمکره این در روز ترینطوانی که هنگام این در .است
 .شودمی

 
1 

 دو
صل

ف
 

 5/0 الف:   هیدروسفر                      ّ    -1
 5/0 دمای کم در اعماق آب  -3تاریکی    – 2د آب  فشار زیا -1دو مورد :  -2

 5/0 کوه های آتشفشانی-3شکست ها)گَسل ها(        -2ایجاد چین خوردگی و رشته کوه       -1دو مورد:  –3

 نواحی رفتن آب زیر به -3  دریا آب آمدن باا  -2     قطبی های یخ شدن ذوب -1دو مورد:     -4

 سیاب افزایش   -5  وخشک گرم نواحی در خشکسالی های دوره شدن طوانی و افزایش  -4   ها جزیره و ساحلی
 
1 



  

 
 

 س
صل

ف
 ه

 5/0 ب: تایلند                           -1
 1 دوم : ساوان گروهگروه اول : جنگل های بارانی استوایی                                       -2
می کنیم ولی همه ما در یک سیاره قرار داریم وبرای همین در تصمیم گیری ها  ندگیمادرکشورهای مختلف ز -3

 کنیم که کمترین ضرر به زیست بوم ها برسد. وفعالیت ها باید طوری برنامه ریزی
1 

هار
ل چ

فص
 

 5/0 ج ( معادن و ذخایر زیر زمینی   -1

دسترسی به کااها و خدمات  -4قدرت خرید   -3  شغل مناسب    -2درآمد کافی       -1:  کافی است(موردچهار )ذکر-2
 وسایل زندگی مناسب -6تفریح و فراغت   -5مورد نیاز 

1 

 1 ینیزاغه نش -3هوا             یآلودگ-2(        کی)ترافآمد شد -1دو مورد:   -3
 

نج
ل پ

فص
 

 هر کدام یک مورد -1
      رسمی شدن مذهب شیعه  -1مذهبی:    
  تحت حاکمیت حکومت صفوی قرار گرفتن همه اقوام ایرانی  -2  کپارچگی و نیرومند شدن ایران ی -1سیاسی:    

1 
 

 5/0                              ج ( تحکیم و تثبیت حکومت صفوی        -2

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

5/0 
 

 5/0                  شعر و ادب فارسی -4

ش
 ش

صل
ف

 

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

 5/0 کریم خان زند  ب(         فتحعلی شاه قاجار    الف(  -2

 خارجی های دخالت -2        ها                                    ایالت در شورش -1   دو مورد:     -3
 خزانه بودن خالی -4            لشکری و کشوری امور اختال و نظمی بی                            3 – 

1 

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

 موفق و پیروز باشید.


