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 لعات نهم البرز نوبت صبح  جواب سواالت مطا

 ۴فصل 

 فصل چهارم :  

. درآمد  ۱عامل  ۳آنها  با توجه به  سهیدر کشور است و مقا یزندگ تیفیو ک تیبردن به وضع ی پ یشاخص برا  نی: ا۱

 و رفاه

 متوسط طول عمر ای یبه زندگ دی. ام۲

 . سواد و آموزش ۳

 

 آب و خاک و معادن -هوا : آبو۲ سوال

 ح ی: صح  ۳ سوال

 :  ۵فصل 

 عوارض  -اتی. مال۱

 ح ی. صح۲

کند اما شاه عباس اول با استفاده از   رونیها را ب ینتوانسته بود پرتغال ینداشتن کشت لیبه دل یصفو لی. شاه اسماع۳

 کند.  رونیب رانیها را از ا یانگلستان پرتغال یها یها  توانست به کمک کشت یها و پرتغال یس یرقابت انگل

 

 :۶فصل

  تیخارج شد و تحت حاکم  رانیا تیباکو وگنجه از حاکم یگرجستان و باغستان و شهرها االتیا ه، یو روس  ران ی. ا۱

 قرار گرفت.   هیروس 

به   ستان یس  نیکند و همچن دایبه هند راه پ افغانستلن قی خواست که هز طر   یم هی.  هند مستعمره انگلستان  بود و روس ۲

 ها خواهان آن بودند.   یس یانگل لیدل  نیو به هم شد یهند مخسوب م یجنوب غرب ینواح یعنوان کمربتد

 ح ی. صح۳

 :  ۷صل ف

کار را   نیمقابل با قدرت روز افزون آلمان و متحدانش ا یکنند و برا میخود تقس   نیرا ب  رانیبود که ا ن یهدفشان ا ۱

دادند   یکشور اجازه دخالت کشور نم یبه مجلس شورا  هیآشفته شد و روس  رانیآن اوضاع ا جهیانجام دادند و در نت

را کشت و حرم امام رضا را به   زیاز مشروطه خواهان در تبر  یکرد و تعداد رانیرا وارد ا  ودشخ یروهاین هیروس 

 وله بستگل

 ح یحیص. ۲

انگلستان قرار گرفت و موجب سلطه   یو نظام یبر عهده کارشناسان مال  ران یا یو نظام ی امور مال نکهیا لیه دل. ب۳

 شد یم ران یبر ا شتر یب

 : ۸فصل 

 ی _ اقدامات نظام۲  یورش و نا امن.ش ۱

 ح یصح . ۲
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 یتیوال یالتیا ینامه انجمن ها بیتصو-۲صول ششگانه . ۳

 : ۹فصل 

  ر یخود از جمله تفاوت انسان با سا تیها و  شخص یژگ یو شناخت از و  ییو شناخت از خود. اگاه یاحساس آگاه_  ۱

 را به انسان داده از یامت ن یموجودات است ست که خداوند ا

  ی شود هنجار م ی انجام کارها به کار برده م یشده و متداول هستند و برا رفتهیکه در جامعه پذ ییو روش ها وهیش   . ۲

 قابل قبول در  جامعه هستند یهنجارها رفتار ها گر یبه عبارت  د ندیگو

 . صحیح ۳

 

 . ۱۰فصل 

 فرزند  یاز رشد اجتماع یر ینشدن فرزندان و جلوگ یاجتماع-۲رفتن نسل انسان  نیاز ب .１

 نسل  دیو تجد یفرزند آور -خانواده یاعضا تیو مراقبت _ ترب تیحما- یرشد کماالت انسان .２

 حیصح- .３

 

 : ۱۱فصل 

 صحبح  ۱

 با دولت  یهمکار  -قانون و مقررات  ت یرعا -۲

 ح یصح .۳

 

 :  ۱۲فصل 

 ی جدول بودجه اقتصاد  میتنظ-۲ یآگاه ی_ انجام کارها از رو۱

 ح یصح  .۲

 ن بر اساس نظر دانش اموزا  -۳
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