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 به نام خدا

 آموزش و پرورش استان ...     
 آزمون هماهنگ ...     

 خردادماه ...  
 

 )نامه كليد )پاسخ

كنيد در صورتي كه دانش آموز مفهومي را با زبان و ادبيات خود و خارج از عين عبارات مصحح محترم لطفاً توجه 

 فرماييد. كتاب اما صحيح  و منطبق با هدف بيان نمود نمره الزم را منظور

 بخش اجباري:

 (5/0شاه ) . مظفرالدين1

در اروپا  قانون ويا محدوديت اختيارات شاه  وجود و  ,  . اشاره به انقالب كبير فرانسه و انديشة حكومت مشروطه2

خواهي از طريق  (، ترويج انديشة مشروطه25/0، اشاره به سفر افراد به اروپا براي تحصيل )روشنفكران( )(25/0)

 (25/0و روزنامه )كتاب 

 (، ب. رضا شاه را 25/0خواستند از موقعيت و منابع )امكانات( ايران به نفع خودشان استفاده كنند ) . الف. زيرا مي3

 (25/0(، وي را از ايران تبعيد كردند )25/0بركنار كردند )از حكومت 

 (5/0) .سرزمين ايران را بين خودشان تقسيم كردند. 4

هاي  شدند دادگاه ميها در ايران مرتكب جرمي  اگر امريكايي)قضايي نظاميان امريكايي صونيت . الف. اشاره به م5

 (25/0ب. امام مخالفت كردند ) (25/0)،(ايران حق رسيدگي به جرم آنها را نداشتند

، شكنجه و اعدام مخالفان، نفوذ كشورهاي خارجي، ها  . عامل سياسي: سركوب مخالفان )آزاد نبودن روزنامه6

 (5/0نبودن حق انتقاد و ... نيز صحيح است( )ساواك، استقالل نداشتن نمايندگان مجلس، 

هاي  پهلوي و مقامعامل اقتصادي: فقر و محروميت مردم )حيف و ميل و غارت ثروت كشور به دست خاندان    

 (5/0و ... نيز صحيح است( )حكومتي، وابستگي اقتصادي به بيگانگان 

هاي نامناسب راديو و تلويزيون و  هاي اسالمي )برنامه عامل فرهنگي يا اجتماعي: توجه نكردن به فرهنگ و ارزش  

 (5/0بندوباري و ... نيز صحيح است( ) سينما، رواج بي

)جنگ  .... ي ضدانقالبها (، ايجاد آشوب و ناامني گروه25/0) هاي انقالبي و مسئولين حكومت . ترور شخصيت7

 (25/0تحميلي و اقدامات نظامي نيز صحيح است( )
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 (25/0هر كدام ) .. الف. غلط، ب. صحيح، ج. غلط8

 مشترك ... (، اشاره به سرزمين25/0(، اشاره به زبان فارسي مشترك )25/0. اشاره به تاريخ كهن و طوالني )9

 ( )اشاره به انقالب اسالمي نيز صحيح است(25/0(، اشاره به مسلمان بودن )25/0ايران )

(، غذا آوردن براي 25/0(، پناه دادن و كمك كردن )وظيفة ما است( ارزش است )25/0. پرچم نماد است )10

 (25/0مهمان )دست زدن و چرخيدن( هنجار است )

و هر يك از اين موارد صحيح است .  پذيري، تربيت هاي مادي، جامعهمراقبت، رفع نياز, محبت ,  . فرزندآوري11

 (/. 5/ . و توضيح آن مورد 5نام بردن يكي 

به خويشاوندان (، ب. 25/0خويشان يا نزديكان )ارحام يعني  (، 25/0اتحاد يا وابستگي )صله به معناي  . الف. 12

 (5/0كنند ) كمك مي  و به هم شوند روند و از حال هم خبردار مي ديدوبازديد يكديگر مي

و  وگوي پدر و مادر با فرزندان، مراجعه به مشاور مدرسه هر پاسخ مستدل و منطقي پذيرفته است )مثالً گفت. 13

 (5/0و ...( هر مورد ) شناس ترتيب دادن جلسه با روان

 (5/0. حق انتخاب و مشاركت مردم در حكومت )14

هاي  كنند تا صرف هزينه ندان به صورت بالعوض به دولت پرداخت مي. الف. ماليات، مبلغي است كه شهرو15

پردازند  (، عوارض، مبلغي است كه مردم در مقابل دريافت خدمتي از دولت به او مي5/0عمومي كشور شود )

 ( )و ساير موارد مثل صدور گواهينامه، امتياز آب و برق و ...(25/0ها ) مثال پول بابت عبور از بزرگراه ،(5/0)

، دسترسي مناسب به خدمات بازنشستگي و  ،مثل بيكاري، پيري، معلوليت. اشاره به تأمين اجتماعي 16

ه مورد كافي است و هر مورد نشاني، پليس و ساير موارد )س مراكز فرهنگي و ورزشي، آتش وپرورش و آموزش

25/0) 

رود يا  داري يك لباس را ندانيم، آن لباس زودتر از بين مي وشو يا نگه . براي مثال اگر روش صحيح شست17

داري كنيم  شود كمتر اشتباه كنيم يا بهتر از مواد نگه باعث ميشود. پس آگاهي و دانش و مهارت  غيرقابل استفاده مي

 (1ل، قابل قبول است( ))هر مثال و پاسخ مستد
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( )مثالً اشاره به 5/0. هر پاسخ مستدل و منطقي، صحيح است. حداقل به دو مورد اشاره شود )هر مورد 18

، اتالف نكردن وقت، هزينه و امكانات  و امكانات برداري از منابع بهره ميزان  جويي، اسراف نكردن، بيشترين صرفه

 و ...(مدرسه يا منطقه، حمايت از توليد ملي 

 (5/0. ج )19

 بخش اختياري:

 (5/0غربي ) جنوب. 1

مجاور در يك كشور،  و مكان . الف. زيرا زمان واقعي بر مبناي موقعيت خورشيد در آسمان است و حتي دو شهر2

ادارات، حركت قطارها و هواپيماها و تعيين  (، مشكالت زيادي در ساعت كار 25/0هاي مختلفي دارند ) ساعت

(ب. خواندن نمازهاي يوميه )سحر و افطار در ماه مبارك رمضان و ...( 5/0آيد ) به وجود مي و .... ها قرار مالقات

(25/0) 

3 . A 40   25شرقي   25/0درجه طول./    B   15  25/. جنوبي 25درجه عرض   ./      

 (25/0(، هواكره يا اتمسفر )25/0كره يا هيدروسفر ) (، آب25/0)يتوسفر كره يا ل . سنگ4

هاي فسيلي در نظر گرفته شود( )مثالً استفاده از وسايل حمل و  هر پاسخ مستدل و منطقي، صحيح است )سوخت. 5

 نمره/.75 برقي و ...( ها و حود رو هاي  انرژي خورشيدي، قطار هاي نو..و تفاده از انرژينقل عمومي، اس

 (25/0قاره، محل تشكيل و استخراج نفت است ) ب. فالت   (25/0الف. )هر مورد  .6

 (25/0(، د. بيابان )25/0(، ج. تايگا )25/0هاي استوايي ) (، ب. جنگل25/0. الف. ساوان )7

حجم عظيمي از كنند و به عبارت ديگر  ز اكسيژن جهان را توليد ميها حدود نيمي ا زيرا اين جنگل الف.  .8

ب. تعادل بين قطع درختان و فرصت جايگزيني و (5/0كنند ) اكسيد كربن جهان را جذب و به اكسيژن تبديل مي دي

/.) كشاورزي و دامداري با روش هاي نوين كه آسيب كمتري به محيط وارد كند  و ايجاد پارك 5جنگل كاري 

 (نيز صحيح است .  و ...هر پاسخ منطقي ديگر  هاي وحش و مناطق حفاظت شده

 (25/0(، بارش )25/0دما ). 9
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(، براي مثال مهاجرت افراد به 25/0كنند ) . در مهاجرت اختياري افراد با قصد و اراده و ميل خود مهاجرت مي10

رغم ميل خود و بنا به داليلي چون فقر،  (، در مهاجرت اجباري افراد علي25/0شهر ديگر براي رفتن به دانشگاه )

 (25/0ها به ايران ) ( مانند مهاجرت افغان25/0كنند ) جاي ديگري مهاجرت مي سالي، جنگ و ...، به خشك

)هر  ...نشان دهنده  توسعه است .مجهز   . اشاره به داشتن غذاي كافي، آب سالم، امكانات بهداشتي و درماني11

 (25/0مورد 

)سلطة كشورهاي زورگو،  (25/0(، ب. استعمار )25/0(، درآمد سرانه )25/0الف. توليد ناخالص داخلي ). 12

 نيز صحيح است(........ و نظاير آن  در سياست و  حكومت ساير كشورها  دخالت و نفوذ كشورهاي قدرتمند

 (25/0(، ج. غلط )25/0(، ب. صحيح )25/0الف. غلط ). 13

داث ح)ا( 25/0(، حمايت پادشاهان از تجارت )25/0(، احداث كاروانسراها )25/0. اشاره به وجود امنيت )14

هاي  ها، اجازة فعاليت به شركت ها، رفتار پسنديدة مأموران راهداري، ساختن بازارهاي باشكوه بر سر راه كاروان راه

 تجاري اروپايي نيز صحيح است(

 ( )برقراري نظم و امنيت نيز صحيح است(5/0(، رسمي شدن مذهب شيعه )5/0. يكپارچگي و اتحاد ايران )15

هاي شمال رودارس به  (، ب. بخش25/0پي از روسيه شكست خورده بود )در هاي پي در جنگلف. زيرا ايران ا. 16

(، ايران مجبور به 25/0محروم شد ) (، ايران از داشتن كشتي در درياي مازندران25/0تصرف روسيه درآمد )

 (25/0پرداخت غرامت شد )

اهلل ميرزاي شيرازي  . زيرا مردم و بازرگانان در شهرهاي مختلف شروع به اعتراض و مخالفت كردند ، آيت17

ها را شكستند.  (، مردم و حتي كاركنان كاخ ناصرالدين شاه قليان5/0استفاده از توتون و تنباكو را حرام اعالم كرد )

 ( 5/0)از استفادة توتون و تنباكو خودداري كردند 

 (5/0ميرزا ) عباس. 18

 


