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اداره ی سنجش آموزش و پرورش

ردیف

بارم

فصل  -1 1غلط( 0/5نمره )

2/5

 -2الف( 0/5نمره)
 -1 -3درازی شب وروز نامساوی میشود  -)0/5(2فصل های مختلف به وجود می آید ()0/5
 45 -4درجه غربی ( 0/5نمره)
فصل  -1 2صحیح 0/5نمره

2/5

 -1 -2زاویه تابش خورشید وعرض جغرافیایی-2دوری ونزدیکی به اقیانوس ها ودریاها  -3ارتفاع از سطح زمین -4
فشار هوا وجریان باد(2مورد هرمورد 0/5نمره)
 -3کوهستان ها .دامنه ها(منابع آب ،استخراج معادن و )....جلگه ها ودشت ها(برای کشاورزی ،ساختن روستا وشهر)
برای هر قسمت یک مورد (0/5نمره)
فصل -1 3ب( 0/5نمره)

2/5

 -2زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان وجانوران زندگی میکنند وناحیه
مشخصی به وجود می آورند(1نمره)
-3صحیح( 0/5نمره)
50 -1 -4درصد اکسیژن زمین و50درصد رطوبت جو را تولید میکنند  -2انواع محصوالت غذایی ،دارویی ومواد اولیه
صنعتی از این جنگل ها به دست می آید  -3عصاره گیاهان استوایی در ترکیب بسیاری از داروهای شیمیایی به کار
میرود (.دومورد هر مورد )0/25
فصل -1 4الف( 0/5نمره)

2/5

 -2مهاجرت داخلی :مهاجرتی که در داخل مرزهای کشور صورت می گیرد

( 0/5نمره)

مهاجرت اجباری :افراد بدون میل خود وبه دالیلی جون قحطی یا جنگ مجبور به ترک محل زندگی خود میشوند0/5( .نمره)

 -1 -3کشورهایی که مردم آن در محیطی پاک وبدون آلودگی زندگی کنند -2به غذای کافی وآب سالم دسترسی
دارند  -3از امکان ات درمانی ومراقبتهای پزشکی پیشرفته برخوردارند (دو مورد هرمورد 0/5نمره)
فصل -1 5صحیح( 0/5نمره)

2/5

 -2مذهب شیعه را رسمی کرد0/5( .نمره)
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 -3جنگ چالدران به شاه اسماعیل  -شورش افغان ها به سلطان حسین  -انتقال پایتخت ازقزوین به اصفهان به
شاه عباس (0/75نمره)
 -4میرداماد-مالصدرا -شیخ بهایی -عالمه محمد باقرمجلسی (سه مورد هر مورد )0/25
فصل -1 6غلط( 0/5نمره)

2/5

 -2سرزمینهای ایرانی شمال رود ارس (1نمره)
 -3عباس میرزا (0/5نمره)
 -4امتیاز توتون وتنباکو( 0/5نمره)
 -1میرزا رضا کرمانی – (  )0/25محمد علی شاه( )0/25
فصل 7

2/5

 -2استفاده از موقعیت ومنابع وامکانات ایرن به سود خویش ( 1نمره)
 -3ج (0/5نمره )
 -4آیت ا...کاشانی –( )0/25دکتر مصدق( )0/25

فصل -1 8با سخنرانی ونوشتن کتاب ومقاله وبرگزاری کالس های تفسیر قرآن ونهج البالغه در مساجد .دو مورد هر مورد( 0/5نمره)

2/5

 -2ایمان به اسالم -وحدت ملت – رهبری قاطع امام خمینی دو مورد هر مورد( 0/25نمره)
 -3امام خمینی دریک سخنرانی دادن مصونیت قضایی به آمریکاییان را اقدامی ذلت بار میدانستند ورژیم شاه دریافت
امام اهل سازش وسکوت نیست ایشان را به ترکیه تبعید کرد1 (.نمره)
فصل -1 9د (0/5نمره)
-2پرهیز از دخانیات
زبان گفتاری ونوشتاری

5
ارزش( )0/25
نماد ()0/25

نپوشیدن لباس قرمز در مجلس عزا
موقع دیدن کودک ماشاا...گفتن

هنجار()0/25
عقاید( )0/25

 -3تاریخ (زمان)  )0/5(-سرزمین (مکان) ()0/5
ادامه در صفحه 3
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فصل -1 10ج 0/5

2/5

 -1 -2فرزندانشان از داشتن عمو ،خاله،دایی وعمه محرومند  – 2رشد اجتماعی کودکان با کندی انجام میشود -3از
بازی ها ورقابت ها ودعواهای کودکانه محرومند (دومورد هرمورد 0/5نمره)
 -1 -3انتخاب نادرست همسر  -2بین افراد تفاوت های فردی وجود دارد  -3زن ومرد در دو محیط جداگانه تربیت
وپرورش یافته اند (دو مورد هر مورد 0/5نمره)
فصل -1 11ب( )0/5

2/5

 -1 -2تعیین سیاست های کلی نظام ونظارت بر حسن اجرای آنها  -2عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود
موازین اسالمی( هرمورد )0/5
 -3مالیات ()0/5
 -4غلط ()0/5
فصل12

 -1خیر -اگر چه میزان تولید باال میرود اما به دلیل انتقال سموم به آب وخاک وبدن انسان موجب شیوع بیماریها

2/5

خطرناک میشود وباید هزینه های زیادی برای درمان مردم صرف شود1 (.نمره)
 -2از ابزارها ،روش ها وفناوری های مختلف در همه مراحل تولید ،توزیع ومصرف به گونه ای استفاده شود که تاثیرات
مضر ومنفی بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد1 ( .نمره)
 -3ا -استفاده مناسب از وقت وزمان  -2نظم ،ترتیب وانظباط در کارها  -3اصالح عادت های غلط مصرفی  -4انجام
دادن کارها از روی آگاهی  -5تنظیم جدول بودجه اقتصادی (دو مورد هر مورد)0/25
نظر همکاران محترم صائب است

جمع بارم
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