
https://hamyar.in/ همیار



https://hamyar.in/ همیار



https://hamyar.in/ همیار



https://hamyar.in/ همیار



 باسمه تعالي

 (رضوي ) استان خراسان  هماهنگ پایه نهم متوسطه دوره اولاالت امتحان سؤراهنماي تصحيح 

 1044-1041سال تحصيلي                                            1041نوبت: صبح خرداد                                      ) ویژه دانش آموزان(مطالعات اجتماعي درس :

 11/40/1041تاریخ امتحان:   

 اداره سنجش آموزش وپرورش
 Sanjesh-razavi.medu.ir 

 اند، نمره منظور گردد.آموزان مفهوم پاسخ را رساندههمكاران گرامي ضمن عرض سالم؛  لطفا در سؤاالت تشریحي چنانچه دانش

 بارم پاسخنامه سوال

فصل 

 اول

 (  5/0سال رسمی )  -3(             5/0)  نصف النهار مبداء زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کند. -2     (5/0)  درست-1

 ( 1حرکت وضعی: حرکت زمین به دور خودش                  حرکت انتقالی : حرکت زمین به دور خورشید )   -4

5/2 

فصل 

 دوم

 (  5/0) فالت قاره  -7(                    5/0)  کرهسنگ  -6(           5/0نادرست )  -5

 نمره (  1) ذکر دو مورد  تأمین آب شیرین بطور غیرمستقیم برای ساکنان زمین  -حمل ونقل آسان وکم هزینه  -منبع تأمین غذا برای انسان    -8

5/2 

فصل 

 سوم

 ( 1)     گلسنگ و خزه  =توندرا         های خارداربوته = بیابان سرو و کاج           =تایگا        درختان بائوباب  =ساوان  -9

 (  5/0های استوایی ) جنگل -10

 و باشد داشته قانونی و قاعده باید درختان قطع بیاید. میزان وجود به تعادل آنها فرصت بازسازی و هاجنگل از اقتصادی استفادۀ بین . باید1    -11

 و کشاورزی . 2 بدهند.     درختان به دوباره رویش فرصت و کنند آنها جایگزین را مناسب درختانی برنامه ریزی با شوند،می قطع درختان وقتی

کنند تا  مراقبت خطر معرض در گیاهی جانوری و هایگونه از وحش هایپارک ایجاد . با3 صورت گیرد.      جدید، و علمی هایروش با دامپروری

  نمره ( 1) ذکر دو مورد           .کنند همکاری باید با هم جوامع همۀ زیستی، تنوع و هابومزیست  از حفاظت . برای4 نسل آنها منقرض نشود.    

5/2 

فصل 

 چهارم

 ( 5/0اجباری )  –خارجی  -12

 ( 1مورد( ) ترافیک سنگین و آلودگی هوا ) ذکر دو  -زاغه نشینی در حومۀ شهرها  -افراد بی خانمان )کارتن خواب ها(  -13

نبود مدیریت  -فرهنگ و باورهای غلط  مانند تنبلی  -استبداد   -برابری در یک کشور :  وابستگی حکومت ها به بیگانگان علل و عوامل داخلی نا -14

کشور:   برابری در یکنبودن وحدت و مشارکت بین مردم  علل و عوامل خارجی نا  -صحیح و غفلت از استعدادها و ظرفیت های داخلی 

جلوگیری از استقالل  -های مختلف اشغال نظامی کشورها و دخالت و نفوذ درامور داخلی آنها به شیوه  -استعمارکشورها و غارت و چپاول آنها  

 نمره ( 1سیاسی و اقتصادی آنها.) ذکر یک مورد از هر عامل  مجموعا 

5/2 

فصل 

 پنجم
 (                                                     5/0شاه عباس اول )  -17(                         5/0انتقال پایتخت به قزوین  )  -16(                       5/0نادرست )  -15

          سراها در سراسر ایران. ها و کاروانوجود شبکۀ وسیعی از راه -یکپارچه بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور  -18

 وجود بازارهای بزرگ در شهرها     -های ایران و رفتار پسندیده مأموران راهداری با مسافران )به گفته جهانگردان اروپایی( امنیت راه  -

 ( 1های تجاری اروپایی در ایران  ) ذکر دو مورد  اجازه  فعالیت دادن به شرکت -

5/2 

فصل 

 ششم

 ( 5/0امیرکبیر ) میرزا تقی خان فراهانی ()  -21                 ( 5/0هندوستان )  -20(                      5/0عباس میرزا  ) -19

قرارداد در شهرهای مختلف شروع به اعتراض کردند و خواهان  ایناقتصادی مردم، به ویژه روحانیون و بازرگانان با آگاهی از نتایج زیان بار ِ -22

 توتون از استفاده سامرا، در شیعیان تقلید مرجع شیرازی، حسن ... میرزاو آیت ا نکرداعتنایی  مخالفانناصرالدین شاه به خواسته  لغو قرارداد شدند.

 ( 1) را لغو کند. قرارداد  شدبا اوج گرفتن نهضت، ناصرالدین شاه مجبور کرد.  اعالم حرام را تنباکو و

5/2 

فصل 

 هفتم
احمد شاه =آخرین پادشاه      امضای فرمان مشروطیتمظفر الدین شاه =         1299رضاخان = کودتای  -24    ( 5/0فضل ا... نوری) شیخ  -23

 را به اشغال خود درآوردند.  کشور ما ،حضور تعدادی از کارشناسان آلمانی نۀبه بهاالف( -25    ( 1قاجار    محمد علی شاه = به توپ بستن مجلس ) 

 ( 1)  ، استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش بود. شغال ایران هدف اصلی آنها از ا ب( 

5/2 

فصل 

 هشتم
 (        5/0شهریور در تهران )  17  -28(       5/0آیت ا... خامنه ای )  -27(      5/0نادرست )  -26

 نمره  ( 1تحریم اقتصادی     )ذکر دو مورد   –ایجاد شورش و ناامنی   -ترور شخصیت ها و مردم انقالبی  -جنگ تحمیلی  -29

5/2 

فصل 

 نهم
 ( 5/0عضو گروه کوهنوردی با دانش آموزان ) ذکر یک  ویژگی   –گروه کالس نهم یک شهید حقانی  -32 ( 5/0کیستی)  -31(  5/0درست) نا -30

 ( 1مجموعا  25/0الف( هنجار                  ب( فرهنگ        ج( ارزش           د( نماد     ) ذکر هر مورد  -33

5/2 

فصل 

 دهم
 (                 5/0نادرست )  -34

خود دورۀ کودکی :کودک برای ادامۀ زندگی خود به مراقبت نیاز دارد. نوزاد انسان در آغاز زندگی توانایی برطرف کردن نیازهای زیستی و بدنی   - 35

 را ندارد و برخالف بسیاری از حیوانات، تا مدت زیادی پس از تولد همچنان ناتوان است. 

 ( 1شوند و بدون مراقبت، قادر نیستند خود را به خوبی اداره کنند. ) ف و ناتوانی   میدورۀ سالمندی: انسان ها در این دوره دچار ضع

 ( 1بیان دو پیامد مرتبط ، با نظر مصحح و پاسخ دانش آموزان ) دو مورد   -36

5/2 

فصل 

 یازدهم
های صالح مراجعه کند. به این منظور به دادگاهتواند شهروندان حق دادخواهی دارند و هرکس می -39    ( 5/0مالیات )  -38  ( 5/0رهبر)  -73

 ( 5/0ها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند. ) شهروندان حق دارند در همه دادگاه

بر طبق اصل پنجم قانون اساسی حکومت والیت فقیه حکومتی است که در زمان غیبت امام زمان )عج( سرپرستی جامعۀ اسالمی بر عهدۀ  -40 

 ( 1تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر باشد. ) فقیه عادل و با 

5/2 

فصل 

 دوازدهم
 (            5/0بهره وری  )  -43(                5/0افزایش تولید بدون آسیب به محیط زیست )  -42(               5/0درست )  -41

 ( 1ذکر دو پیشنهاد مرتبط ، با نظر مصحح و پاسخ دانش اموزان  )  -44
5/2 

 همكار محترم؛ خداقوت.                                                                                                                                    
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