
.دوش1 یم ریبعت  یعرش  تاقوا  هب  نآ  زا  هک  دراد  دربراک  هزور  زامن و  یبهذم  ضیارف  ماجنا  یارب  یعقاو  تعاس 
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.دنک4 یم ور  هبور یراوشد  اب  ار  یملع  یاه  شواک طیحم ، ندوب  درس  ینعی  مک  یاهامد  یکیرات و  تسا ، دایز  یلیخ  بآ  راشف  اه  سونایقا قامعا  رد  اریز 

.دراد5 رارق  رفسوتارتسا  رد  نزا  ۀیال 
.دنک یم بذج  ار  تسا  رضم  ام  یارب  هک  ار  دیشروخ  شفنبءاروام  وترپ  دصرد  یلا 99  هیال 95  نیا  دراد ، (  ) نُزا لوکلوم  زا  ییالاب  تظلغ  نزُا  O۳ۀیال 

6
0/5)فلا  ) اردنوت لوا : هورگ 

0/5)ب  ) ناواس مود : هورگ 

0/5)پ  ) نابايب موس : هورگ 

7(1  ) اه موب تسیز ظفح  دارفا -  زا  یضعب  ییوجدوس  زا  یریگولج  یروناج -  ۀنوگ  نیا  شهاک  زا  یریگولج 

.دوش8 یم رت  مرگ نیمز  رتشیب و  یا  هناخلگ یاهزاگ  تارثا  دوش و  یم وج  دراو  یرتشیب  نبرک  دیسکا  ید اریز 
( هرمن  1)

.دیآ9 دوجو  هب  لداعت  اه  نآ یزاسزاب  تصرف  اه و  لگنج زا  یداصتقا  ۀدافتسا  نیب  دیاب  - 1
.دوش هداد  شزومآ  نازرواشک  هب  دیدج  یملع و  یاه  شور اب  یرورپماد  یزرواشک و  - ۲

(1  ) .دوشن ضرقنم  نانآ  یاه  لسن ات  دننک  تبقارم  رطخ  ضرعم  رد  یهایگ  یروناج و  یاه  هنوگ زا  شحو  یاه  کراپ داجیا  اب  - ۳

زا10 یلخاد  یاه  شکمشک .دنرادن  یهجوت  دوخ  روشک  تلم و  هب  هتسباو ، یدادبتسا و  یاه  تموکح دشاب ، هتشاد  یرتهب  شقن  دناوت  یم یلخاد  لماوع 
، دارفا یاهدادعتسا  زا  تلفغ  یداوس و  یب .دنتسه  هعـسوت  تفرـشیپ و  عنام  تافارخ  طلغ و  یاهرواب  گنهرف و  .دننک  یم یریگولج  روشک  رد  شمارآ 

.تسا اهروشک  یگدنام  بقع لماوع  زا  تکراشم  دوبن  یوق و  ۀدارا  نامیا و  نتشادن 
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0/5)فلا  ) یگدنز هب  دیما 

0/5)ب  ) دمآرد نازیم 

0/5           )پ  ) یگدنز هب  دیما 

ناهفصا12 نیوزق ، زیربت ،

لقتنم13 ناهفصا  هب  ار  تختیاپ  زین  سابع  هاش .دوب  ینامثع  موجه  ضرعم  رد  هراومه  زیربت  اریز  دراد  لاقتنا  نیوزق  هب  زیربت  زا  ار  تختیاپ  بسامهت  هاش
.روشک فلتخم  قطانم  هب  نآ  ناسآ  یسرتسد  رهش و  نیا  تیزکرم  لیلد  هب  درک 

فیعضت14 روشک ؛ ورملق  رساترس  رد  هاش  رادتقا  ذوفن و  ۀنماد  شرتسگ  یزکرم و  تموکح  تیوقت  ببـس  یماظن  یرادا و  روما  حالـصا  اب  لوا  سابع  هاش
.دش شابلزق  فیاوط  نارس  ینامرفان  یرسدوخ و  یاه  هنیمز ندشدودحم  شابلزق و  تالیا  تردق 

زین15 گرزب  یاه  تردق ربارب  رد  دنناوت  یم هک  دندیمهف  ناریا  مدرم  نپاژ ) زا  هیسور  تسکش  اب   ) هیـسور اب  ییایرد  گنج  رد  نپاژ  یزوریپ  یجراخ : لماوع 
یتقو یلو  دنتسناد  یم اه  سور ۀزادنا  یب تردق  لیلد  زین  ار  هیسور  زا  راجاق  یاه  تسکـش دنتـشادنپ و  یم یوق  رایـسب  ار  اهراجاق  اه  نآ دنوش ، زوریپ 

.دندرب اهراجاق  فعض  هب  یپ  دندش  زوریپ  اه  سور رب  نپاژ  لثم  کچوک  ییاهروشک 
داحتا و نارگراک و  نارو و  هشیپ راجت ، رانک  رد  نارکفنـشور  اـملع ، دـننام  تموکح  هب  ضارتعا  رد  فلتخم  یاـه  هورگ راـشقا و  روضح  یلخاد : لـماوع 

.مه اب اه  نآ یراکمه 

16
،فلا هیسور ذوفن  ۀقطنم  ناریا ، برغ  لامش قرش و  لامش لامـش و  یاه  تمـسق دندرک ، میـسقت  دوخ  نایم  ار  ناریا  دادرارق 1907  یط  روـشک  ود  نیا 

.دش صخشم  فرط  یب ۀقطنم  ناونع  هب زکرم  رد  ناتسلگنا  ذوفن  ۀقطنم  یقرش  بونج قرش و  یاه  تمسق

عیانـص17 تیمها  هب  داد و  صیخـشت  دوب ، دیدج  یاه  حالـس هب  زهجم  هدید و  شزومآ هک  هیـسور  شترا  اب  ار  ناریا  هاپـس  توافت  یبوخ  هب ازریم  سابع
شناد و زا  یرادروخرب  لیلد  هب  اه  سور اه ، نآ یراکادـف  یروالد و  ناریا و  نایهاپـس  دایز  دادـعت  دوجواب  هک  دـش  هجوتم  نینچمه  .درب  یپ  یماظن 

.دندش زوریپ  یماظن  ۀتفرشیپ  تازیهجت 

هنازخ18 ندوب  یلاخ  یرکشل و  یروشک و  روما  لالتخا  یمظن و  یب یجراخ ، یاه  تلاخد اه ، تلایا رد  شروش  لیبق  زا  یگرزب  تالکشم  اب  راجاق  تموکح 
.تخادرپ یداصتقا  یرادا و  یتموکح ، تالیکشت  روما  حالصا  یزاسون و  هب  تالکشم  نیا  اب  هزرابم  یارب  وا  دوب  هجاوم 

19، نیاربانب هدـماین و  دوجو  هب  تبـسن  رد  یرغت  دروم ، ود  ره  رد  شیازفا  تلاـح  نیا  رد  تسا و  اـه  هداد هب  اـه  هدناتـس تبـسن  یرو  هرهب اریز  ریخ 
.تسا هداتفین  قافتا  یرو  هرهب

عبانم و20 زا  میزیهرپب -  فارـسا  زا  مینک -  تیامح  یلم  دیلوت  زا  میتسیاب -  دوخ  یاپ  یور  میـشاب -  هتـشاد  ار  هنیزه  فالتا  نیرتمک  تخـس  طیارـش  رد 
(1  ) .میربب ار  هدافتسا  رثکادح  تاناکما 

2/3وتینرل 1396

DearUser
Textbox
www.randoteam.irمطالعات نهم02128428637

DearUser
Rectangle



یاهراکهار21 زا  هداوناخ  یاضعا  نیب  یراکمه  دوش و  یم هتـشون  هداوناخ  ای  دارفا  ۀناهام  جرخ ) و لخد  ) اه هنیزه اهدـمآرد و  نآ  رد  هک  یلودـج  میظنت 
.تسا یرو  هرهب هب  کمک 

ار نآ  تاعفد  دنتفر  یم نوریب  راهان  ای  ماش  فرـص  یارب  هداوناخ  راب  هس هام  رد  ًالبق  رگا  ًالثم  .دنک  یم رغت  هداوناخ  یفرـصم  طلغ  یاه  تداع - 1 دیاوف :
.دننک یم مک 

.دش دنهاوخن  هجاوم  هجدوب  دوبمک  اب  زاین  تروص  رد  دوش و  یم هتفرگ  رظن  رد  یا  هنیزه هشیمه  هرظتنمریغ  یرورض و  دراوم  یارب  - 2
.دبای یم شیازفا  هداوناخ  یاضعا  نیب  هداوناخ  یداصتقا  یاه  تیلاعف رد  تکراشم  یراکمه و  سح  - 3

.دوش یم رتشیب  هداوناخ  یگنیدقن  شیازفا  زادنا و  سپ ناکما  - 4
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