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 11/03/1401تاريخ امتحان :                                                                     اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

      آموزش وپرورش                                                                                                                  اداره سنجش

 مطالعات اجتماعی درس :                                                                                                                                                                                      

 پایه نهم                     راهنماي تصحيح سواالت  هماهنگ 

 

 بارم بخش اختیاری نامهپاسخ ردیف

 5/0 الف 1

 5/0 غلط 2

3 
 .گویند می زمین وضعی حرکت آن به که چرخدمی خود دور به بار یک ساعت ۲۴ هر زمین

 .گویند می نقطه آن جغرافیایی مختصات آن به که دارد قرار النهار نصف یک و مدار یک روی زمین کره از نقطه هر
1 

 5/0 .کند می تغییر سال طول در آفتاب تابش زاویه ،تمایل همین دلیل به است مایل زمین انتقالی گردش مدار سطح رب ها قطب محور 4

 5/0 ج 5

 5/0 تروپوسفر یا سپهر ورد 6

 5/0  فالت 7

8 
 در خشکسالی دوره شدن طوالنی و ،افزایش ها جزیره و ساحلی نواحی رفتن آب زیر به دریا، آب آمدن باال قطبی، های یخ شدن ذوب

 کافیست مورد دو ذکر. سیالب افزایش خشک، و گرم نواحی
1 

 1 ساوان استوایی، های جنگل ،تایگا، توندرا 9

10 
  محیطی زیست های جنبه به توجه و ریزی برنامه بدون....  و جاده پل ساختن روستاها و شهرها گسترش و ایجاد

 دو ذکر )حیوانات بدن اعضای تجارت و شکار -زباله انبوه تولید و گرایی مصرف   ،هاکارخانه در کاالها انبوه تولید و صنعتی هایفعالیت

 (.کافیست مورد

1 

 5/0 (اکوسیستم) سازگان بوم 11

   الف 12

 1 .بگیرد صورت گذاریسرمایه و مناسب ریزیبرنامه جوانان شغل تامین و کار و صحیح آموزش برای کشور یک در که زمانی 13

 1 اجباری ب            اختیاری الف 14

15 
 های جشن دیگر نوروز بر عالوه مردم زمان آن در شدند می برگزار عظمت و شکوه با ها آیین و ها جشن صفویان حکومت زمان در

 .داشتند می گرامی را غدیر و قربان و فطر عید مانند اسالمی  اعیاد باستانی،
1 

 5/0 د 16

 1 کشور سراسر در امنیت و نظم وجود و ایران سرزمین بودن یکپارچه 17

18 
  مقامقائم مانند کارآمد های شخصیت برخی انزوای ،درباریان از برخی خیانت، لشکر از بخشی و فرماندهی در ضعف

 بیگانگان به اقتصادی های امتیاز واگذاری به اعتراض در ؛ تنباکو نهضت،انگلیس خائنانه گری میانجی و ها روس فریبکاری
1 

 1 بیگانگان به اقتصادی های امتیاز واگذاری به اعتراض در ؛ تنباکو نهضت 19
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 5/0 رشدیه حسن میرزا 20

 بارم اجباریبخش  ردیف

 5/0 د 1

 5/0 روسیه ۲

 1 دشمنی و تفرقه به همدلی و اتحاد تبدیل ، نفت صنعت شدن ملی نهضت پشتیبان سیاسی گروههای و رهبران میان اختالف بروز 3

 5/0 ماجرای فلک شدن تجار،موفقیت نهضت تنباکو،نارضایتی مردم از مظفرالدین شاه،توهین به مقدسات دینی مردم ۴

 5/0 ج 5

 1 ها دل در داری دین و معنویت افزایش و صحیح تفکر ایرانی، _اسالمی هویت ،تقویت انسانی های ارزش شناخت 6

 1 اسالمی شورای مجلس و جمهوری ریاست انتخابات  - جدید اساسی قانون تصویب و تدوین 7

 5/0 الف 8

 5/0 صحیح 9

 5/1 هنجار: شدن وارد بهداشتی اصول رعایت با و صدا و سر بدون                    نماد: استیکر                ارزش: سالمندان به احترام 10

11 

 . یابد می افزایش احمد اجتماعی ورشد شدن اجتماعی تجربه

 .گیرد می شکل برایش برادر و خواهر رفتارهای از الگوبرداری و کودکانه های دعوا و بازی ، رقابت و دارد بازی هم احمد

 .شود یرخوردارمی خواهر و برادر محبت و حمایت و خانوادگی تر وسیع ارتباطات لذت از آینده در 

 .کافیست مورد دو ذکر. بود خواهند برخوردار عمه و دایی ، ،خاله عمو داشتن از فرزندانش و 

1 

 5/0 .بگیرند خبر یکدیگر از و بروند خود خویشاوندان دیدار به افراد که است این ارحام صله از منظور 1۲

 5/0 جمعیت 13

 5/0 دینی اعتقادات و ایمان 1۴

 1 د 15

 5/0 ب 16

17 

 مسلح نیروهای کل فرماندهی،     آنها اجرای حسن بر نظارت و نظام کلی های سیاست تعیین

 فرماندهان و ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان رئیس قضاییه، قوه رئیس نگهبان، شورای فقهای استعفای قبول و عزل و نصب 

 اسالمی موازین حدود در محکومان مجازات تخفیف یا عفو،   اسالمی انقالب پاسداران سپاه و ،انتظامی نظامی نیروهای

1 

 5/0 .شود کشور عمومی هایهزینه صرف تا کنندمی پرداخت دولت به بالعوض صورت به و قانون اساس بر شهروندان که است مبلغی 18

 5/0 غلط 19

 5/0 ج ۲0

 5/0 وری بهره ۲1

۲۲ 
 که کنیم استفاده ایگونه به مصرف و توزیع تولید، مراحل همه در مختلف های فناوری و روشها ، ابزارها از که است این سبز وریبهره

 .برسد ممکن حد کمترین به زیست محیط بر هافعالیت منفی و مضر تاثیرات
5/0 
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