بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان79 / 3 / 12 :

پایه نهم خرداد ماه 7931

مدیریت آموزش و پرورش .......

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

فصل هفتم -2:ص  2/1 ( -1كودتاي  12مرداد  1/1مسجد گوهر شاد)

نمره

 -3ج  -4الف  :عدالتخانه یاجایی براي رسیدگی به شکایات مردم و

اجراي عدالت ب  :محمد علی شاه مجلس را به توپ بست یا محمد علی شاه پادشاهی مستبد بود
فصل هشتم
 -1ج

-2غ

 2/3 ( 3حمله عراق به ایران

 1/3روز جمهوري اسالمی  3/3رحلت امام خمینی )

 -4نوشتن كتاب و مقاله – سخنرانی – برگزاري كالسهاي تفسیر قرآن ونهج البالغه
فصل نهم
-2غ

 -1هنجار  :به رسم ادب ایستاد و از ماشین پیاده شد

نماد  :شیپور عزا

عقیده و ارزش  :یکی از وظایف دینی

 -3ج

 2/4 ( -4خانواده  1/4زبان فارسی  3/4ویژگی هاي انتسابی )
فصل دهم
-2غ  -1روش اول تنبیه روش دوم گفت وگو  -3ج

 -4در صورتی جایز نیست كه به گناه و نافرمانی از خدا دستور دهند

 -5ایمان و اعتقادات دینی افراد یا اصالت خانواده
فصل یازدهم
-2غ  2/( 1 -1حقوق فرهنگی  1/1حق مشاركت سیاسی  3/1حق برخورداري از عدالت قضایی )  -3ب
فصل دوازدهم
 -1د

-2ص

 2/3( -3استفاده مناسب از وقت وزمان  1/3انجام دادن كارها از روي اگاهی

 3/3تنظیم جدول بودجه اقتصادي )

فصل اول
 -1الف =1

-2ص

ب= 2

 -3طول جغرافیایی صفر درجه و عرض جغرافیایی  79درجه شمالی هر مورد  /5نمره

 -4د  -5سال رسمی اسفند  17روزه و سال كبیسه اسفند  39روزه یا در سال كبیسه یك روز به اخر سال اضافه میشود
فصل دوم
-2غ

 -1د

 -3تمام موارد موثر بر آب و هوایی را می توانند اشاره كنند به جز تاثیر عرض جغرافیایی یا فاصله تا خط استوا

 -4به خاطر وجود دراز گودال ماریانا ( )/5كه عمق  22هزار متري دارد /5
فصل سوم
-2ص

 ( -1الف = 3

ب=2

ج= ) 1

 -3د

 -4كشاورزي و دامداري – تجارت الوار -استخراج معادن بوكسیت و طال
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نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

فصل چهارم
-2ص  -1نوع مهاجرت خارجی یا بین المللی یا اجباري -عامل مهاجرت انسانی یا شروع جنگ  -هر مورد  /5نمره

 -3ب

 -4بیمارهاي واگیردار یا عفونی  -گرسنگی و قحطی  -جنگ دو مورد هر مورد /15
فصل پنجم
-2غ

 -1ج

است

 2/3 ( -3شاه سلطان حسین

 1/3شاه عباس)  -4صادرات ابریشم – دریافت عوارض  -گرفتن مالیات دو مورد كافی

 -5رسمی كردن مذهب شیعه – برگزاري تعزیه و عزاداري ماه محرم  -برگزاري اعیاد مذهبی فطر قربان – غدیر

فصل ششم
-2غ

 ( -1الف = 3

ب=2

ج= )1

 -3ج

 -4نیروي ماشین و ابزارهاي صنعتی جاي نیروي انسانی و ابزارهاي

دستی در تولی را گرفت  -سرعت و میزان تولید افزایش یافت  -شکوفایی اقتصادي  -افزایش قدرت سیاسی و نظامی  -شروع فعالیت
استعماري
همکاران گرامی طاعاتتان قبول حق
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