نام......................................................... :

وزارت آموزش و پرورش

نام خانوادگی........................................ :

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

نام آموزشگاه....................................... :

اداره آموزش و پرورش ناحیه /منطقه......

شماره دانش آموز................................ :

ساعت شروع:

08:08

مدت پاسخگویی:

 08دقیقه

سؤاالت هماهنگ پایه نهم

درس  :مطالعات اجتماعی

نام کالس.............................................. :
ردیف

تاریخ امتحان :

0088 / 80 / 80

سؤاالت :شامل بخش اجباري و بخش اختیاري در چهار صفحه

بارم

بخش اجباري  01 ( :نمره )
دانش آموزان عزیز لطفا به تمام سؤاالت فصل هفتم تا یازدهم پاسخ دهید.
 -1فرمان تشکیل مجلس شورا در مرداد ماه  0101از سوی کدام پادشاه صادر شد؟
الف – احمد شاه 

ب -محمدعلي شاه 

ج – مظفرالدین شاه 

د – ناصرالدین شاه 

0/5

 - 2درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید :
فصل
هفتم

الف – شهادت مظلومانه شیخ فضل اهلل نوری  ،نشانه ای از انحراف درمسیر مشروطه بود .درست  نادرست 
ب – انگلستان و آلمان طي قرارداد  1001ایران را میان خود تقسیم کردند.

درست  نادرست 

 -3کدام کشور ها در جنگ جهاني اول به " متفقین " مشهور شدند؟
 – 4پس از به توب بستن مجلس به دستور محمد علي شاه مقاومت اصلي از سوی مردم تبریز با حمایت مراجع نجف

الف – فرانسه 

ج – ترکیه 

0/5

د – مصر 

 -6حکومت پهلوی ،امام خمیني ( ره ) را پس از سخنراني مهم در رابطه با چه موضوعي به ترکیه تبعید کرد؟
فصل
هشتم

الف – اعدام و شکنجه مخالفان



ج – مصونیت قضایي نظامیان آمریکایي 

ب -بي توجهي به ارزشهای اسالمي



د – استبداد و سرکوب مردم



 –1هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعي و اقتصادی ایران چه بود؟ ( دو مورد )
 - 8پس از پیروزی انقالب اسالمي ،به فرمان امام خمیني ( ره )  ،برخي نهادهای انقالبي بوجود آمد  .دو مورد از
مهمترین آن ها را بنویسید .

1

) ......................................

 - 5سرانجام دانشجویان پیرو خط امام  ،گروگان های آمریکایي را با میانجیگری کدام دولت خارجي آزاد کردند؟
ب -الجزایر 

0/5
1/5

( ....................و روسیه و  ......................و ) ..........................
به سردمداری چه کساني شکل گرفت؟ (  ..............................و

0/5

الف ) ................................................

ب ) ......................................................

0/5

1
0

 - 0کدام یک از موارد داده شده  ،ویژگي جسماني و کدام ویژگي اخالقي ،رواني است؟
« لجوج بودن  ،وزن  ،صبور بودن  ،گروه خوني »

فصل

1

الف  -ویژگي جسماني  .............................................. :ب  -ویژگي اخالقي ،رواني ...................................... :

نهم

 - 10عمده ترین عناصر هویت یک ملت ،را بنویسید؟ ( دو مورد کافي است )
1

" ادامهی سؤاالت در صفحهی دوم "
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 – 11منظور از " صله ارحام " چیست؟

1

فصل
دهم

0

 – 12اسالم در همسر گزیني بر " اصالت خانواده " تاکید کرده است  ،یعني چه؟

 - 13کدام یک از موارد زیر جزء تکالیف شهروندی نیست؟
الف – پرداخت مالیات



ب -دسترسي آسان به مراکز فرهنگي و ورزشي



ج – گذراندن دوره سربازی 

د – عبور نکردن از چراغ قرمز درهنگام رانندگي



0/5

 -14یکي از حقوق شهروندی حق برخورداری از " عدالت قانوني " است  ،یعني چه؟
فصل

0

یازدهم

 -15مشارکت سیاسي مردم در جامعه ممکن است از چه راه های مختلفي صورت بگیرد؟ ( سه مورد )

0/1

از فصل دوازدهم طبق بارم بندی سوالي مطرح نشده است .

فصل

8

دوازدهم

" ادامهی سؤاالت در صفحهی سوم "
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نام......................................................... :
نام خانوادگی........................................ :
نام آموزشگاه....................................... :
شماره دانش آموز................................ :

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان قم
اداره آموزش و پرورش ناحیه /منطقه......

ساعت شروع:

08:08

مدت پاسخگویی:

 08دقیقه

سؤاالت هماهنگ پایه نهم

درس  :مطالعات اجتماعی

نام کالس.............................................. :
ردیف

تاریخ امتحان :

0088 / 80 / 80

سؤاالت :شامل بخش اجباري و بخش اختیاري در چهار صفحه

بارم

بخش اختیاري  1( :نمره)
دانش آموزان عزیز در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سؤاالت آن دو فصل بطور کامل پاسخ دهید.
 -1ستاره خورشید و منظومه خورشیدی ،تنها یکي از میلیارد ها ستاره کهکشان  .....................است.
0/5
 -2درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید:
فصل
اول

الف – عرض جغرافیایي هرمکان عبارت است از فاصله آن مکان با مدار استوا برحسب درجه .درست  نادرست 

0/5

درست  نادرست 

0/5

ب – سال 366روزه را سال رسمي مي گویند.
 -3نتیجه حرکت وضعي زمین چیست؟

ب ........................................... :

الف .......................................... :

0

 - 4نمودار زیر را کامل کنید.
0

دشو اری های مطالعه در مورد اقیانوس ها و بستر آنها

فصل
دوم

الف ............................ :

ج ........................... :

ب  :تاریکي

 -5برخي معتقدند گرم شدن کره ی زمین ممکن است چه پیامد های ناخوشایندی بدنبال داشته باشد؟( دو مورد)

 -6بخش خارجي کره زمین یاپوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است......................... ،

0
0/5

نامیده مي شود.
 -1مشخص کنید هرکدام از موارد زیرمربوط به کدام زیست بوم مي باشد ؟
« جنگل های استوایي  ،ساوان  ،توندرا  ،تایگا »
الف  :درختان کاج و سرو ()................................

ب  :درختان بائوباب ()...................................

0

 -8درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید:
فصل

الف – جنگل های باراني استوایي چند طبقه اند .

درست  نادرست 

سوم

ب – در تایگا فقط گیاهاني چون خزه و گل سنگ مي توانند برویند.

درست  نادرست 

ج – بیابان گبي جزء بیابان های گرم جهان است .

درست  نادرست 
0/1

" ادامهی سؤاالت در صفحهی چهارم "
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 -0اشغال نظامي کشور ها و دخالت در امور داخلي آنها یکي از "علل جدی داخلي" نابرابری و بي عدالتي جهاني

0/5

درست  نادرست 

است.
 -10اغلب شهرهای بزرگ جهان با چه مشکالتي روبرو هستند؟( دو مورد کافي است )

فصل

0

چهارم
 " -11مهاجرت اجباری " را به طور مختصر توضیح دهید.

0

 -12به سواالت زیر در مورد سلسله صفویه پاسخ کوتاه بدهید:
0/1
الف  :درآستانه تاسیس سلسله صفوی،کدام کشور خارجي جزایر و سواحل جنوبي ایران راتصرف کرد؟ .....................
ب -در کدام جنگ سپاه عثماني به کمک سالح آتشین مانند توپ وتفنگ بر سپاه ایران پیروز شد؟ .........................

فصل

ج -یکي از منابع عمده در آمد حکومت صفوی که از کشاورزان و دامداران مي گرفتند  ،چه بود؟ .........................

پنجم

 -13دو مورد از اقدامات شاه عباس اول را بنویسید .
0
.......................................... -2

........................................ -1

 -14کدام مرجع تقلید شیعیان در حمایت از " نهضت تنباکو " استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد؟
 -15بیشتر دوره ی دوازده ساله پادشاهي نادر چگونه گذشت؟
فصل
ششم

0/5
1

 - 16مشخص کنید هرکدام از موارد زیرمربوط به کدام عهدنامه میان ایران و روسیه مي باشد؟
الف  :شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شدند و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند)..........................( .
ب  :سرزمین های ایراني شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد)..................................... ( .

صفحهی چهارم

موفق و سربلند باشید.

 -0تصحیح
باعدد

 -1رسیدگی به اعتراضات
با حروف

نام و نام خانوادگی مصحح:
امضاء

با حروف

باعدد

نام و نام خانوادگی تجدیدنظر کننده:

جمع بارم

0

(بخش اجباري و بخش اختیاري)

18

(- 0درصورت مغایرت نمره هاي موارد  0و )1
با حروف

با عدد

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضاء
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امضاء

پاسخنامه

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان قم

درس :مطالعات اجتماعی
ردیف

تاریخ امتحان 0088/ 80 / 80 :
ساعت شروع:

08:08

سؤاالت هماهنگ پایه نهم

این پاسخنامه صرفاً جهت اطالع نگاشته شده و نظر دبیر گرامی در تصحیح اوراق امتحانی در اولویت است.

بارم

بخش اجباری :دانش آموزان باید به تمام سئواالت فصل هفتم تا یازدهم پاسخ دهند.این بخش پانزده نمره دارد.
فصل
هفتم
فصل
هشتم

فصل
نهم

ج  - 1گزینه ج (مظفرالدین شاه )  0/5ج  - 2الف  :درست  0/5ب  :نادرست 0/5
ج  -3انگلستان ،فرانسه  ،در اواخر جنگ آمریکا ( هر کدام  ) 0/5ج  -4ستارخان و باقرخان ( هر کدام ) 0/5
ج  - 5گزینه ب(الجزایر)  0/5ج  - 6گزینه ج (مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی) 0/5
ج  - 7جلوگیری از وقوع قیام های مردمی  ، 0/5و حفظ حکومت پهلوی 0/5
ج  - 8سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،بسیج مستضعفان ( هر کدام ) 0/5
وزن  ،گروه خونی ( هرمورد  0/5جمعا  1نمره )

ج  -9الف  -ویژگی جسمانی :
ب  -ویژگی اخالقی و روانی :

لجوج بودن  ،صبور بودن ( هرمورد  0/5جمعا  1نمره )

ج – 10فرهنگ  /تاریخ ( زمان )  /سرزمین(مکان) ( دو مورد کافی است هر مورد )0/5
فصل
دهم

ج  -11منظور این است که افراد به دیدار خویشاوندان خود بروند و از یکدیگر خبر بگیرند ( .مفهومی 1 -نمره)

ج  -12یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود ،در خانوادهای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته است.
(مفهومی 1 -نمره)

ج  -00گزینه ب (دسترسی آسان به مراکز فرهنگی و ورزشی ) 0/5
فصل
یازدهم

ج  -14یعنی اینکه حکومت در وضع قوانین  ،اجرای قوانین ،ونظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیض قائل
نشود ( .مفهومی 1 -نمره )
ج  -15شرکت در انتخابات  ،عضویت و همکاری در احزاب و انجمن های سیاسی  ،شرکت در راهپیمایی ها و
تظاهرات (هر مورد )0/5

فصل

از فصل دوازدهم طبق بارم بندی سوالی مطرح نشده است .

دوازدهم
بخش اختیاری  :دانش آموزان باید به دو بسته یا فصل بطور کامل پاسخ بدهند و مصحح محترم از نمره دادن به پاسخ های گزینشی و پراکنده دردیگر
فصل ها یا بسته ها حتی در صورت صحیح بودن خودداری نماید .این بخش پنج نمره دارد.

ج -0راه شیری  0/5ج  - 2الف  :درست  0/5ب  :نادرست 0/5
فصل اول ج  – 3پدید آمدن شب و روز

و

اختالف ساعت ( هر کدام ) 0/5

ج  -0فشار زیاد آب  ،دمای کم در اعماق آب ( هر کدام ) 0/5
فصل دوم

ج–5

 -0ذوب شدن یخ های قطبی  –2باال آمدن آب دریا  –0به زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیره ها
 –0افزایش و طوالنی شدن دوره های خشکسالی در نواحی گرم و خشک

(دو مورد ،هرمورد  0/5نمره)
فصل
سوم

ج  -7الف  :تایگا
ج  -8الف  :درست

 -5افزایش سیالب ها و....

ج  – 6سنگ کره (لیتوسفر) 0/5
ب  :ساوان ( هر کدام ) 0/5

 0/5ب  :نادرست 0/5

ج  :نا درست 0/ 5
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ج  -9نادرست  0 / 5ج  -10شد و آمد (ترافیک) سنگین  ،آلودگی هوا  ،زاغه نشینی درحومه شهرها  ،افراد بی
فصل

خانمان ( کارتن خواب ها ) (دو مورد ،هرمورد  0/5نمره)

چهارم

ج  -11در مهاجرت اجباری  ،افراد بدون میل خود وبه دالیلی چون قحطی  ،خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یاجنگ
ها و درگیری ها ی سیاسی مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند( .مفهومی 1 -نمره)

ج  -02الف  :کشور پرتغال  0/5ب  :جنگ چالدران 0/5

ج  :مالیات 0/5

ج  -13ازبک ها و عثمانیان را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران عقب راند – .پایتخت را از قزوین به اصفهان
فصل

منتقل کرد .وبرای ابادانی آن بسیار کوشید – .حکومت والیت ها را از سران ایل قزلباش گرفت و به افراد غیر قزلباش

پنجم

سپرد  – .در کنار سپاه قزلباش  ،سپاه جدیدی از افراد غیر قزلباش تشکیل داد و به سالح گرم مجهز نمود - .و موارد
صحیح دیگر ( ....مفهومی  ،دو مورد ،هرمورد  0/5نمره)

فصل
ششم

ج – 14آیت اهلل میرزا حسن شیرازی  0/5ج  -15به نبرد با بیگانگان و فرو نشاندن شورش های داخلی گذشت .
(مفهومی 1 -نمره) ج  -16الف  :گلستان  0/5ب  :ترکمان چای 0/5
موفق و سربلند باشید.
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نام......................................................... :

وزارت آموزش و پرورش

نام خانوادگی........................................ :

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

نام آموزشگاه....................................... :

اداره آموزش و پرورش ناحیه /منطقه .....

شماره دانش آموز................................ :

ساعت شروع:

01

مدت پاسخگویی 08 :دقیقه

هماهنگ استانی پایه نهم

درس  :مطالعات اجتماعی

نام کالس.............................................. :
ردیف

تاریخ امتحان0088/80/80 :

بارم

سؤاالت شامل بخش اجباری و بخش اختیاری در  0صفحه
بخش اختیاری( 1نمره)
دانش آموزان عزیز در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت آن دو فصل به طور کامل پاسخ دهید.
 -1چهار سیارة نزدیک به خورشید که سطح جامد دارند سیاره های درونی نامیده می شوند.

غلط 

صحیح 

 -2فاصله یک مکان با مدار استوا بر حسب درجه را چه می گویند؟
فصل اول

الف) عرض جغرافیایی

ب) موقعیت مکانی

د) مختصات جغرافیایی

ج) طول جغرافیایی

8/1
8/1

 -3حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید.
0
 -4سال کبیسه چند روز می باشد؟
الف)  333

ب)  331

ج)  333

8/1

د)  333

 -5کوه های کم ارتفاع ( ناهمواری های پیر ) قله های گنبدی شکل و دره های آنها باز و به شکل  Uاست.
غلط 

صحیح 
 -3پایین ترین الیه نزدیک به زمین  ..................است.

8/1

فصل دوم

8/1

 -7فالت قاره از چه نظر دارای اهمیت است؟ (دو مورد)
0
 -8سرزمین های نسبتاً هموار اما مرتفع که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شود چه نام دارد؟
الف) دشت

ب) فالت

د) تپه

ج) جلگه

 -9زیست بوم چیست؟

8/1

0

 -13گسترده ترین زیست بوم که به جنگل های سوزنی برگ معروف است چه نام دارد؟
فصل سوم

الف) ساوان

ب) تایگا

ج) توندرا

د) جنگل های استوایی

 -11به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانة آنها کمتر از  18میلی متر باشد  ..................گفته می شود.
 -12جنگل های استوایی را  ................نامیده اند.

8/1
8/1
8/1

صفحه اول
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 -13اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن  .....................می گویند.

8/1

فصل چهارم

 -14مهاجرت داخلی را تعریف کنید.
0
 -15مالک های توسعة انسانی را نام ببرید؟
ب) ...............................

الف) درآمد و رفاه

0

ج) .................................

-13درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

فصل پنجم

الف -شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را در ایران رسمی کرد.

صحیح

غلط

ب -خشکبار ،پرسود ترین کاالی صادراتی بود که در انحصار شاه عباس اول قرار داشت.

صحیح

غلط

ج -شاه تهماسب پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد.

صحیح

غلط

0/1

 -17چرا در جنگ چالدران ایرانیان از عثمانی ها شکست خوردند؟
0
« -18وکیل الرعایا» لقب کدام پادشاه می باشد؟
الف) نادرشاه افشار

ب) کریم خان زند

ج) آقا محمد خان قاجار

د) شاه اسماعیل صفوی

8/1

 -19من کیستم؟ «».................................
«من توانستم آخرین فرمانروای زندیه لطفعلی خان زند را شکست دهم و تهران را پایتخت خود قرار دهم».

8/1

 -23به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) عهد نامة گلستان بین ایران و کدام کشور بسته شد؟
فصل ششم

ب) مهم ترین مستعمرة انگلستان در اوایل دورة قاجار که با ایران همسایه بود چه نام داشت؟
0/1
ج) به فرمان امیرکبیر کدام مدرسه در ایران تأسیس شد؟

صفحه دوم
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نام......................................................... :

وزارت آموزش و پرورش

نام خانوادگی........................................ :

ساعت شروع:

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

نام آموزشگاه....................................... :

هماهنگ استانی پایه نهم

درس  :مطالعات اجتماعی

نام کالس.............................................. :

01

مدت پاسخگویی 08 :دقیقه

اداره آموزش و پرورش ناحیه /منطقه .....

شماره دانش آموز................................ :
ردیف

تاریخ امتحان0088/80/80 :

بارم

سؤاالت شامل بخش اجباری و بخش اختیاری در  0صفحه
بخش اجباری ( 01نمره)
دانش آموزان عزیز لطفاً به تمام سواالت فصل هفتم تا یازدهم پاسخ دهید.
 -1فرمان مشروطیت توسط کدام پادشاه امضا شد؟
ب) محمدعلی شاه

الف) مظفرالدین شاه

د) احمد شاه

ج) ناصرالدین شاه

« -2متفقین» در جنگ جهانی اول کدام کشور ها بودند؟ (سه مورد)

8/1
0/1

فصل هفتم

 -3دربارة قرارداد  1937به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) بین کدام کشور ها بسته شد؟

0

ب) هدف از امضای این قرار داد چه بود؟
 -4یکی از عواملی که جریان مشروطه را سرعت بخشید چه بود؟

8/1
صحیح

 -5به دستور احمد شاه قاجار مجلس به توپ بسته شد.

غلط

8/1

 -3پس از کدام واقعه امام خمینی به ترکیه تبعید شد؟
ب) مخالفت با انجمن های ایالتی و والیتی 

الف) مخالفت با انقالب سفید

د) قیام  01خرداد سال 1342

ج) مخالفت با الیحه کاپیتوالسیون
فصل هشتم

 -7علت قیام  19دی ماه مردم قم در سال  0010چه بود؟

8/1

0

 -8مهم ترین توطئه ها و دسیسه های دشمنان بعد از پیروزی انقالب اسالمی را بنویسید( .دو مورد)
0
 -9روز  12فروردین  0011روز جمهوری اسالمی ایران نامیده شد.

صحیح

غلط

 -13هویت چیست؟

8/1
0

فصل نهم

 -11کدام یک از موارد زیر هویت اجتماعی می باشد؟
الف) عضویت تیم فوتبال

ب) گروه خونی

ج) جنسیت

د) امیدوار بودن

 -12مهم ترین ویژگی های مشترک جامعة ایرانی را نام ببرید( .دو مورد)
 -13دومین زبان جهان اسالم بعد از زبان عربی چیست؟

8/1
0
8/1

صفحه سوم
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 -14یکی از مهم ترین اهداف ازدواج چیست؟
فصل دهم

الف) فرزندآوری

ب) برقراری آرامش و محبت میان زن و مرد 

ج) رفع نیاز های مادی

د) بقای جامعه

 -15منظور از صلة ارحام چیست؟

8/1
0

 -13یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود انتخاب  ..........................است.

8/1

 -17شرکت در انتخابات جز کدام یک از حقوق شهروندی است؟
الف) حقوق فرهنگی

ب) حق برخورداری از عدالت قانونی 

ج) حق برخورداری از عدالت قضایی

د) حق مشارکت سیاسی 

8/1

فصل یازدهم

 -18مهم ترین تکالیف شهروندی را نام ببرید( .دو مورد)
0
 -19داشتن وکیل در دادگاه ها برای شهروندان حق برخورداری از عدالت قضایی است.

غلط

صحیح

8/1

 -23مالیات چیست؟
0
موفق و سربلند باشید.

صفحهی چهارم
 -0تصحیح
باعدد

 -2رسیدگی به اعتراضات
با حروف

نام و نام خانوادگی مصحح:
امضاء

با حروف

باعدد

نام و نام خانوادگی تجدیدنظر کننده:

( -0درصورت مغایرت نمره های موارد  0و )2
با حروف

با عدد

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضاء
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امضاء

تاریخ امتحان0088/80/80 :

پاسخنامه
وزارت آموزش و پرورش

درس :مطالعات اجتماعي

ردیف

ساعت شروع:

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

01

هماهنگ استاني پایه نهم

این پاسخنامه صرفاً جهت اطالع نگاشته شده و نظر دبیر گرامي در تصحیح اوراق امتحاني در اولویت است.

بارم

بخش اختياري  :دانش آموزان بايد به دو بسته يا فصل بطور کامل پاسخ بدهند ومصحح محترم از نمره دادن به پاسخ هاي گزينشي و پراکنده در ديگر
فصل ها يا بسته ها حتي در صورت صحيح بودن خودداري نمايد .اين بخش پنج نمره دارد.

فصل اول

 -1صحيح

8/1

 -2گزينة الف  -عرض جغرافيايي

8/1

 -3يک دور کامل زمين به دور خورشيد  ،يک سال طول مي کشد.

0

فصل دوم

 -4گزينة الف –  333روز

8/1

 -5صحيح

8/1

 -3ورد سپهر يا تروپوسفر

8/1

ب) جزاير ماهيگيري

 -7الف) نفت و گاز

0

 -8گزينة ب  -فالت

8/1

 -9يک ناحية وسيع جغرافيايي که در آن انواع خاصي از گياهان و جانوران زندگي مي کنند.

0

فصل سوم
فصل چهارم

 -11گزينة ب – تايگا

8/1

 -11بيابان

8/1

 -12ريه هاي زمين

8/1

 -13رشد منفي

8/1

 -14مهاجرتي که در داخل مرز هاي يک کشور صورت مي گيرد.
 -15ب) اميد به زندگي يا متوسط طول عمر

فصل پنجم

 -13الف) صحيح

ب) غلط

ج) سواد و آموزش

ج) صحيح

0
0
0/1

 -17زيرا سپاه عثماني توپ و تفنگ داشتند ولي سپاه ايران نداشت.

0

فصل ششم

 -18گزينة ب – کريم خان زند

8/1

 -19آقا محمد خان قاجار

8/1

 -21الف) روسيه

ب) هندوستان

ج) دارالفنون
0/1
صفحه اول
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بخش اجباري :دانش آموزان بايد به تمام سئواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهند.اين بخش پانزده نمره دارد.

فصل هفتم

 -1گزينة الف – مظفرالدين شاه

8/1

 -2انگلستان – روسيه – فرانسه  -آمريکا

0/1

ب) مقابله با آلمان و متحدانش

 -3الف) انگليس و روسيه

0

 -4ماجراي فلک شدن برخي از تجار بود.

8/1

 -5غلط

8/1

 -3گزينة ج – مخالفت با اليحة کاپيتوالسيون

8/1

فصل هشتم

 -7اعتراض به انتشار مقالة توهين آميز نسبت به امام در روزنامة اطالعات.
 -8الف) ايجاد شورش و نا امني

ب) ترور شخصيت ها و مردم انقالبي

0
پ) اقدامات نظامي

 -9غلط

0
8/1

 -11احساس و آگاهي و شناخت از خود.

0

فصل نهم

 -11گزينة الف – فوتباليست بودن

8/1

 -12در سرزمين ايران زندگي مي کنيم – ما مسلمانيم – زبان فارسي – تاريخ کهن و ميراث فرهنگي – انقالب اسالمي
نمايانگر آرمان هاي واالي جامعة ماست.

0

فصل دهم

 -13زبان فارسي

8/1

 -14گزينة ب  -برقراري آرامش و محبت ميان زن و مرد

8/1

 -15يعني اينکه افراد به ديدار خويشاوندان خود بروند و از يکديگر خبر بگيرند.

0

 -13انتخاب صحيح همسر

8/1

 -17گزينة د – حق مشارکت سياسي

8/1

فصل يازدهم

 -18رعايت قانون و مقررات – همکاري با دولت – پرداخت ماليات و عوارض – حفظ و تقويت اقتدار کشور – امر به معروف و
نهي از منکر
 -19صحيح

0
8/1

 -21مبلغي است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بال عوض به دولت پرداخت مي کنند تا صرف هزينه هاي عمومي
کشور شود.
صفحه دوم
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0

