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



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

باسمه تعالی



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

شماره صندلی :

کالس :

تاریخ اهتحاى 98/ 03/18 :

وزارت آموزش و پرورش

هذّت اهتحاى  70 :دلیمِ

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

اهتحاى ّواٌّگ درس مطالعات اجتماعی ( طرح جامع) پایِ نهم دٍرُ اٍل هتَسغِ



سواالت پایۀ هفتم


 -1صحیح یا غلظ بَدى عبارت زیر را با عالهت  هطخص کٌیذ.
صحیح 
  اضکاًیاىً ،خستیي اهپراتَری جْاًی را بَجَد آٍردًذ. 

 -2در هذرسِ ضْر جٌذی ضاپَر عالٍُ بر پسضکی ،چِ علَم دیگری تذریس هی ضذ؟


 -3هطاغل ٍ حرفِ ّای هختلف چگًَِ بَجَد آهذًذ؟




 -4اّویت گردضگری را بٌَیسیذ.






صفحِ  1 :از  2

sanjesh.zanjansch.ir
بارم

0/5

غلظ
1
1/5

2

سواالت پایۀ هشتم
 -5پاسخ صحیح را با عالهت  هطخص کٌیذ .

0/5

 هتراکنتریي هٌغمِ جْاى از ًظر جوعیت کجاست؟الف :چیي

بٌّ :ذ

ج :جاٍُ

د :آفریما

1

 -6آب ٍ َّای هذیتراًِای چِ ٍیسگیّایی دارد؟
 -7اهام حسیي (ع) در ٍصیت ًاهِ خَیص دربارُ ّذف لیام خَد چِ فرهَدُ است ؟

1/5

 -8اثرات هٌفی رساًِ ّای ارتباط جوعی را بیاى کٌیذ.

2









نمره با عذد

نمره با حروف
نام و امضاي دبير:

ادامه سؤاالت در صفحه  2

نمره تجذيذ نظر
در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعذد

نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :



اداهِی سؤاالت ّواٌّگ

از3

درس مطالعات اجتماعی ( طرح جامع)

پایِ نهم دٍرُ اٍل هتَسغِ استاى زًجاى – خرداد هاُ 98



بخش جغرافی

 -9با استفادُ از کلوات داخل پراًتس  ،عبارت زیر را کاهل کٌیذ( .اًتمالیٍ -ضعی)

 اختالف ساعت از ًتایج حرکت  ..............................زهیي است.
 -10تٌَع زیست بَم ّا بِ چِ عَاهلی بستگی دارد؟(رکر دٍ هَرد کافیست)


 -11 چِ عَاهلی در اعواق الیاًَس ّا  ،کاٍٍش ّای علوی را با دضَاری ّای زیاد رٍبرٍ هی کٌذ؟


 -12عظین تریي هْاجرت هردم ارٍپا در لرى ًَزدُ ٍ بیست بِ کذام هٌاعك جْاى صَرت گرفتِ است ؟



بخش تاريخ

 -13چرا در عصر صفَی تجارت داخلی ٍ خارجی رًٍك یافت؟


 -14عباس هیرزا برای پیطرفت ایراى چِ کارّایی اًجام داد؟



 -15علت هحاکوِ ٍ اعذام ضیخ فضلاًَ ...ری بَسیلِ هطرٍعِ خَاّاى چِ بَد؟


 -16دٍ هَرد از دالیل سیاسی ًارضایتی هردم از حکَهت ضاُ را بیاى کٌیذ.



بخش اجتماعی

 -17پاسخ صحیح راباعالهتهطخص کٌیذ.

- کذام یک از ٍیژگی ّای اکتسابی هحسَب هی ضَد؟

د :هکاى تَلذ
ج :صفات اخاللی
ب :ضکل ٍ لیافِ
الف :جٌسیت

 -18چگًَِ هی تَاى از برٍز ًاسازگاری بیي ٍالذیي ٍ فرزًذاى جلَگیری کرد؟


 -19دٍ هَرد از ٍظایف ٍ اختیارات رّبرجوَْری اسالهی را ًام ببریذ.


 -20التصاد هماٍهتی چیست؟



پایۀ نهم

صفحِ2:
بارم

0/5
0/5
0/75
0/75

1
1
1

1

0/5

1

1
1

جمع بارم  20

موفق باشید 

باسمه تعالي 

راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه در خرداد ماه 98

ماده درسي:

مطالعات اجتماعی (طرح جامع)

(اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان) تاریخ امتحان 98/30/88 :صفحه 8 :از 2


( با عرض خسته نباشيد به همكاران گرانقدر  ،نظر عزيزان محترم و مقدّم است )

 - 1غلط ً 0/5وشُ

سواالت پايه هفتم

ً - 2جَم – سیاضیات – هَسیمی  -ضیوی (ّش هَسد  )0/25
 - 3تا سًٍك وطاٍسصی ٍ تَلیذ غزای وافی دیگش ّوِ هجثَس تِ واس وطاٍسصی ًثَدًذً 0/5 ( .وشُ) تِ تذسیج تشخی افشاد تِ واسّای
دیگش پشداختٌذ ٍ تمسین واس تَجَد آهذً 0/5(.وشُ) ٍ ّشوس تَلیذ یه یا چٌذ واال سا تش ػْذُ گشفت ٍ ضغل ّای گًَاگَى
پذیذ آهذًذً 0/5 (.وشُ) 
 - 4ػالٍُ تش استشاحت ٍ تفشیح تا هىاى ّای تاسیخی ٍ فشٌّگی آضٌا هی ضًَذً 0/5(.وشُ) ٍ چیضّای صیادی دستاسُ هىاى ّا ٍ
آداب سسَم هشدم هٌاطك یاد هی گیشًذً 0/5( .وشُ) دس ًاحیِ ای وِ گشدضگشاى تِ آى سفش هیوٌٌذ ضغلّای هختلف ایجاد
هی ضَدً 0/5( .وشُ) گشدضگشی ًمص هْوی دس افضایص دس آهذ هشدم یه هٌطمِ داسدً 0/5( .وشُ) 
 - 5جاٍُ

(ً 0/5وشُ)

سواالت پايه هشتم 

 -6ایي ًَع آب ٍ َّا صهستاىّای هؼتذل ٍ هشطَب (ً 0/5وشُ) ٍ تاتستاى ّای گشم ٍ خطه داسدً 0/5(.وشُ) 
ّ - 7ذف هي اصالح اهت جذم سسَلاً 0/5 ( ...وشُ) اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش (ً 0/5وشُ) ٍ پیادُ وشدى سیشُ سسَلا ٍ ...پذسم
ػلی اتي اتیطالة استً 0/5( .وشُ) 
 - 8تشٍیج خطًَت ٍ تی تٌذ ٍ تاسی اخاللی (ً 0/5وشُ) تطَیك هصشف گشایی ٍ تثلیغ واالّای هضش یا غیش هفیذ (ً 0/5وشُ) ون
ضذى دیذ ٍ تاصدیذّای الَام ٍ دٍستاى(ً 0/5وشُ) ون ضذى گفتگَ تیي اػضای خاًَادُ (ً 0/5وشُ) .
ٍ - 9ضؼی (ً 0/5وشُ)

سواالت پايه نهم

 - 10آب ٍ َّا – ضىل ًاّوَاسی ّا – هیضاى استفاع صهیي – جٌس خان (روش دٍ هَسد ّ -ش وذام )0/25
 - 11فطاسَّا – تاسیىی – دهای پاییي ( ّش هَسد )0/25
 - 12آهشیىای ضوالی – آهشیىای جٌَتی -استشالیا ( ّش هَسد )0/25
 - 13یىپاسچِ تَدى سشصهیي ایشاى (ً 0/5وشُ) ٍ ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت دس سشاسش وطَس ( ً 0/5وشُ)
 - 14فشستادى افشادی تِ اًگلستاى تشای آهَختي ػلَم ٍ فٌَى جذیذ ( ً 0/5وشُ) دستَس داد وتابّایی دس هَضَع تاسیخ اسٍپائیاى
تِ فاسسی تشجوِ وٌٌذً 0/5 ( .وشُ)
ٍ - 15ی هؼتمذ تَد سّثشی اًمالب هطشٍطِ سا وساًی تِ ػْذُ گشفتِاًذ وِ اػتمادی تِ اسالم ًذاسًذ ( ً 0/5وشُ) ٍ هیخَاٌّذ
افىاس ٍ فشٌّگ وطَس ّای اسٍپایی سا دس ایشاى گستشش دٌّذ ( ً 0/5وشُ)

باسمه تعالي 

راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه در خرداد ماه 98
ماده درسي :مطالعات اجتماعی (طرح جامع) (اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان) تاریخ امتحان 98/30/88 :صفحه 2 :از 2


وطَسّای خاسجی تِ ٍیظُ آهشیىا دس اهَس ایشاى  .سطین پْلَی حمَق
ٍ - 16اتستگی حىَهت پْلَی تِ تیگاًگاى ٍ ًفَر ٍ دخالت


هلت ٍ اصَل لاًَى اساسی هطشٍطِ سا ًادیذُ هیگشفتً .وایٌذگاى هجلس ضَسای هلی ٍ ّیأت ٍصیشاى دس تشاتش ضاُ ّیچ
اختیاسی ًذاضتٌذ (.روش دٍ هَسد ّ -ش وذام ً 0/5وشُ )
 - 17صفات اخاللی (ً 0/5وشُ )
ٍ - 18لت وافی تشای گفتگَ تا فشصًذاى گزاضتِ ضَدً0/5(.وشُ) جلساتی تا حضَس ٍالذیي  ،فشصًذاى ٍ هطاٍساى خثشُ تشتیة دادُ
ضَدً 0/5(.وشُ)
 - 19تؼییي سیاست ولی ًظام ٍ ًظاست تش اجشای آىّا – فشهاًذّی ول ًیشٍّای هسلح – ًصة ٍ ػضل ٍ لثَل استؼفای فمْای
ضَسای ًگْثاى  ،سئیس لَُ لضاییِ ،سئیس صذا ٍ سیوا ٍ  – ...ػفَ ٍ یا تخفیف هجاصات هحىَهاى
(روش دٍ هَسد ّ -ش وذام ً 0/5وشُ)
 - 20یؼٌی دس ضشایط سخت ونتشیي اتالف ّضیٌِ سا داضتِ تاضین – سٍی پای خَد تایستین – اص تَلیذ هلی حوایت وٌین  -اص
اسشاف تپشّیضین – اص هٌاتغ ٍ اهىاًات حذاوثش استفادُ سا تىٌینّ ( .ش هَسد )0/25





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

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

نام پذر ......................................... :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

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

شماره صنذلی :

کالس :

تاریخ امتحان 91/03/11 :

مدّت امتحان  55 :دقیقٍ

ام تحان َماَىگ درس مطالعات اجتماعی پایٍ نهم ديرٌ ايل متًسطٍ

صفحٍ 1 :از 4

بارم

*(بخش اجباری) *
برای

دانش آموزان عسیس  ،لطفاً به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهیذ .
سواالت فصل هفتم

 -1کذام یک اس پبدؽبّبى لبجبر فزهبى هؾزٍعِ را فبدر کزد؟
ة :هظفزالذیي ؽبُ 

الفً :بفزالذیي ؽبُ 

ج :هحوذ علی ؽبُ 

د :احوذؽبُ 

 -2در جٌگ جْبًی اٍل کذام یک اس کؾَرّبی سیز جشء هتفمیي ًجَد؟
ج :ایتبلیب 
ة  :فزاًغِ 
الف :اًگلغتبى 
 -3در لزارداد  1919ایزاى ثیي اًگلغتبى ٍ رٍعیِ تمغین ؽذ.

ؿ

0 /5

0 /5

د :آهزیکب 
غ

0 /5

 -4در ؽْزیَر 1320هتفمیي ثب چِ ثْبًِ ای کؾَر ایزاى را ثِ اؽغبل خَد در آٍردًذ؟

0 /5

 -5یکی اس الذاهبت رضبخبى را کِ ثبعث تضعیف ارسػ ّبی دیٌی ٍ رٍاج فزٌّگ غیزایزاًی ثَد  ،ثٌَیغیذ.

0 /5

سواالت فصل هشتم

 - 6ارتجبط ثیي گشیٌِ ّب را ثب کؾیذى خظ هؾخـ کٌیذ.
 12ثْوي57
 26دیوبُ57
 22ثْوي 57

*
*
*

17ؽْزیَر* 57
 12فزٍردیي* 58

1

* فزار ؽبُ
* رٍس جوَْری اعالهی
* جوعِ عیبُ
* پیزٍسی اًمالة اعالهی

 -7هزدم لن در 19دیوبُ  1356در اعتزاك ثِ چِ حبدثِای لیبم کزدًذ؟
0 /5

 -8دٍهَرد اس تَعئِ ّب ٍ دعیغِ ّبی دؽوٌبى پظ اس پیزٍسی اًمالة اعالهی را ًبم ببریذ.

1

سواالت فصل نهم

 -9ثِ ٍیضگیّبی َّیتی کِ هب در پیذایؼ آى ًمؾی ًذارین ٍ ،یضگی اکتغبثی هیگَیٌذ.

ؿ

غ

0 /5

 - 10ثِ رٍاثظ اجتوبعی هب عبهبى هی ثخؾٌذ ٍ سًذگی اجتوبعی ثذٍى ٍجَد آًْب اداهِ پیذا ًویکٌذ.
الف ً :وبدّب 

ة :ارسػ ّب 

جٌّ :جبرّب 

0 /5

د  :عمبیذ 

 - 11هْن تزیي دالیل پیزٍی اس ٌّجبرّب چیغت؟

0/ 75

 - 12سّزا هی خَاّذ ٍیضگیْبی َّیت ایزاًی را ثِ یک گزدؽگز ارٍپبیی تَضیح دّذ  .ثِ اٍ کوک کٌیذکِ حذالل ثِ عِ هَرد اس ایي

0/ 75

ٍیضگی ّب اؽبرُ کٌذ.

ادامه سؤاالت در صفحه 2
ومرٌ با عدد
ومرٌ با حريف
وام ي امضاي دبیر:

ومرٌ تجدید وظر
در صًرت داشته اعتراض :
وام ي امضاي دبیر :

ومرٌ باعدد
ومرٌ با حريف

ادامٍي سؤاالت َماَىگ درس مطالعات اجتماعی پایٍ نهم ديرٌ ايل متًسطٍ استان زوجان – خرداد ماٌ 91

 -13اٍلیي ؽزط ثمبی ّز جبهعِ ای جوعیت آى اعت .

صفحٍ 2 :از 4

سواالت فصل دهم

بارم

غ

0 /5

ؿ

 -14دٍ هَرد اس راّکبرّبیی کِ ثِ عبسگبری ثیي سى ٍ ؽَّز کوک هی کٌذ را ثٌَیغیذ.

0 /5

 -15حغیي ثِ تبسگی فبحت ثزادر کَچکی ؽذُ اعت  .اٍ ًگزاى کن ؽذى هحجت پذر ٍ هبدر ًغ جت ثِ خَدػ اعت  .دٍعتؼ ثِ اٍ

1 /5

هیگَیذ ًگزاى ًجبػ  ،سیزا چٌذ فزسًذی هشایبیی دارد  .داًؼ آهَس عشیشم ؽوب دٍ هَرد اس ایي هشایب را ثزای حغیي ثٌَیغیذ.

سواالت فصل یازدهم

 -16افل ّؾتن لبًَى اعبعی درثبرُ تجبٍس ًکزدى ثِ هٌبفع عوَهی ٍ حمَق دیگزاى هی ثبؽذ .

غ

ؿ

0 /5

 -17حوبیت اس تعلین ٍ تزثیت هزثَط ثِ کذام یک اس حمَق ؽْزًذاى اعت؟
ة :حك ثزخَرداری اس عذالت لضبیی 
الف :حك ثزخَرداری اس عذالت لبًًَی 
د :حمَق فزٌّگی 
ج :حك هؾبرکت عیبعی 

0 /5

 -18چزا حك حبکویت اس آى خذاعت ؟

0 /5
1

 -19اس ٍظبیف ٍ اختیبرات رّجزی دٍ هَرد را ثٌَیغیذ .

سواالت فصل دوازدهم
سواالت فصل دوازدهم

 -20در فزایٌذ تَلیذ  ،عزهبیِ جشء ًْبدُ(ٍرٍدی) اعت .

ؿ

0 /5

غ

0 /5
 -21کؾَر ایزاى در همبیغِ ثب ثزخی کؾَرّب اس ًظز ثْزُ ٍری ٍضعیت هغلَثی دارد .

ؿ 

غ 
0 /5

 -22ثْزُ ٍری یعٌی  ٍ ...........................کبرایی
1

 -23دٍ ًوًَِ اس تفکز ثْزُ ٍری در سًذگی هزدم در رٍسگبر گذؽتِ را ثٌَیغیذ .

ادامه سؤاالت در صفحه 3

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

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

نام پذر ......................................... :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

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

شماره صنذلی :

تاریخ امتحا ن 91/ 03/11 :

مدّت امتحان  55 :دقیقٍ

امتحان َماَىگ درس مطالعات اجتماعی پایٍ نهم ديرٌ ايل متًسطٍ

توجه

کالس :

ص فحٍ 3 :از 4

توجه

**(بخش اختیاری)**

بارم

 - 1داوش آمًزان عسیس ،لطفاً در ایه بخش فقط دي فصل را اوتخاب کىیذ ي بٍ سًاالت َمان دي فصل پاسخ بذَیذ .
 - 2در صًرتی کٍ بٍ بیش از دي فصل پاسخ دادٌ شًد  ،فقط دي فصل ابتذایی پاسخ دادٌ شذٌ تصحیح خًاَذ شذ .
سواالت فصل اول

 -1عزك جغزافیبیی ّز هکبى عجبرت اعت اس فبفلِ آى هکبى ثب ًقف الٌْبر هجذأ ثز حغت درجِ.
 -2اگز هغبفزی اس تْزاى ثِ تَکیَ (صاپي) عفز کٌذ ،ثبیذ عبعت خَد را جلَ ثکؾذ .

ؿ
ؿ

غ
غ

ً -3تبیج حزکت ٍضعی را ًبم ثجزیذ.

0 /5
0 /5
0 /5

 -4عبل رعوی ٍ عبل کجیغِ را ثب یکذیگز همبیغِ کٌیذ.

1

سواالت فصل دوم

ؿ 

غ 

0 /5

َّ - 6ا ّویؾِ اس جبیی کِ فؾبر کوتزی دارد ثِ عوت جبیی کِ فؾبر ثیؾتزی دارد جزیبى هی یبثذ .ؿ 

غ 

0 /5

ّ -5زچِ اس اعتَا ثِ عوت عزك ّبی جغزافیبیی ثبالتز حزکت کٌین دهبی َّا کبّؼ هی یبثذ.
 -7اس ًتبیج حزکت ٍرلِ ّب دٍ هَرد را ًبم ثجزیذ.

0 /5

 -8عَاهل ثیزًٍی تغییز چْزُ ًبّوَاریْب را ًبم ثجزی ذ 2( .هَرد)

0 /5

 -9چزا هغبلعِ ٍ تحمیك درثبرُ اعوبق الیبًَط ّب ثب دؽَاریّبیی رٍثزٍ اعت ؟ ( 2هَرد)

0 /5

سواالت فصل سوم

0 /5

 - 10در کذام یک اس سیغت ثَم ّب ثبرًذگی ثیي  250تب  500هیلی هتز اعت ؟
الف :جٌگل ّبی ثبراًی اعتَایی 

ة :تًَذرا 

ج :تبیگب 

د :عبٍاى 

 - 11جولِ سیز هزثَط ثِ کذام یک اس سیغت ثَم ّبی جْبى اعت ؟

0 /5

 ایي ًبحیِ سهغتبى عَالًی دارد ٍ عزهبی ثغیبر ؽذیذ در آى حکوفزهبعت ............................ . - 12کذام کؾَرّب ثیؾتزیي ٍارد کٌٌذُ عبج لبچبق در جْبى ّغتٌذ؟

0 /5

 - 13هْوتزیي عَاهلی کِ ثبعث تخزیت س یغتگبّْب هی ؽًَذ را ًبم ثجزیذ 2( .هَرد)

1

ادامه سؤاالت در صفحه 4

ادامٍي سؤاالت َماَىگ درس مطالعات اجتماعی پایٍ نهم ديرٌ ايل متًسطٍ استان زوجان – خرداد ماٌ 91

صفحٍ 4 :از 4
بارم

سواالت فصل چهارم

 -14کذام یک اس عَاهل سیز جٌجِ التقبدی دارد ٍ ثِ هعٌبی عغح هغلَة سًذگی ٍ رفبُ اجتوبعی اعت؟

الف :هیشاى درآهذ ٍ رفبُ 

ة :اهیذ ثِ سًذگی یب هتَعظ عَل عوز

ج :عَاد ٍ آهَسػ 

0 /5

 -15دٍ هَرد اس کؾَرّبیی را کِ ثب کبّؼ رؽذ هٌفی جوعیت رٍثزٍ ّغتٌذ ً ،بم ثجزیذ.

0 /5

-16رؽذ عجیعی جوعیت در یک هکبى ثِ چِ عَاهلی ثغتگی دارد؟

0 /5
1

 -17هْبجزت داخلی ٍ هْبجزت خبرجی (ثیي الوللی) را تعزیف کٌیذ.

سواالت فصل پنجم

 -18در دٍرُ ففَی ؽعز ٍ ادة فبرعی هَرد تَجِ لزار داؽت.

ؿ

غ

0 /5

 -19در سهبى کذام یک اس پبدؽبّبى ففَی افغبى ّب ؽَرػ کزدًذ؟

الف :ؽبُ عجبط

ج :ؽبُ تْوبعت 

ة :ؽبُ علغبى حغیي

د :ؽبُ اعوبعیل 

0 /5

0 /5

 -20دٍ هٌجع عوذُ درآهذ حکَهت ففَی را ثٌَیغیذ.
 -21چزا ؽبُ تْوبعت پبیتخت خَد را اس تجزیش ثِ لشٍیي اًتمبل داد؟

1

سواالت فصل ششم

0 /5

 -22در سهبى کذام یک اس پبدؽبّبى لبجبر لغوت ؽزلی عیغتبى ٍ ثلَچغتبى اس ایزاى جذا ؽذ؟

الف :هظفزالذیي ؽبُ

ة :هحوذ ؽبُ

جً :بفزالذیي ؽبُ

 -23ثز اعبط کذام لزارداد ایزاى اس داؽتي کؾتی جٌگی در دریبی هبسًذراى هحزٍم گزدیذ؟
ج :گلغتبى
ة :هفقّل
الف :پبریظ
 -24یکی اس هْن تزیي ًتبیج آؽٌبیی ایزاًیبى ثب توذّى ارٍپبیی در دٍرُ لبجبر چِ ثَد؟
 -25هَفّمیت ًْضت تٌجبکَ اس ًظز عیبعی ٍ اجتوبعی چِ اّویتی داؽت؟

موفق باشیذ

د :آلب هحوذ خبى
0 /5

د :تزکوبًچبی
0 /5
1

جمع بارم 20

باسمه تعالي

راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ پایه وهم دوره ايل متًسطه در خرداد ماه 98
ماده درسي :مطالعات اجتماعی ( اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان ) تاریخ امتحان98/30/88 :


صفحه  8از  2

( ضمه عرض سالم ي خذا قًت  ،وظر همکاران ارجمىذ  ،محترم ي مقذم تر است )
*** بخش اجباری ****

 -1هظفشالذیي ضاُ (ً 0/ 5وشُ)
 -2ایتالیا (ً 0/ 5وشُ)
( -3ؽ) (ً 0/ 5وشُ)
 -4تِ تْاًِ حضَس تؼذادی اص کاسضٌاساى آلواًی دس ایشاى (ً 0/5وشُ)
 -5هجثَس کشدى هشدم تِ ایٌکِ لثاس یکس اًی تپَضٌذ ٍ کالُ لثِ داسی (کالُ پْلَی) تِ سش تگزاسًذ  -هحذٍدیت هشاسن هزّثی  -کطف حجاب .
( رکش یک هَسد ً 0/ 5وشُ)
پیشٍصی اًقالب اسالهی
22تْوي 57
جوؼِ سیاُ
17ضْشیَس 57
فشاس ضاُ
 26 - 6دی هاُ
(  12تْوي  57اضافی است) ( ّش هَسد )0/ 25
سٍص جوَْسی اسالهی
 12فشٍسدیي 58
 -7اػتشاض تِ اًتطاس هقالِ تَّیي آهیض ًسثت تِ اهام دس سٍصًاهِ اطالػات (ً 0/5وشُ)
 -8ایجاد ضَسش ٍ ًا اهٌی – تشٍس ضخصیت ّا ٍ هشدم اًقالتی – جٌگ تحویلی (رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام ً 0/5وشُ)
( -9ؽ) (ً 0/ 5وشُ)
ٌّ - 10جاسّا (ً 0/ 5وشُ)
 - 11اػتقاد تِ آًْا – حفظ آتشٍ ٍ احتشام – تشس اص هجاصات (ّش هَسد )0/ 25
 - 12سشصهیي ایشاى – دیي اسالم – تاسیخ کْي ٍ هیشاث فشٌّگی غٌی – صتاى هطتشک (فاسسی) – اًقالب اسالهی (رکش سِ هَسد ّشکذام )0/25
( - 13ظ) (ً 0/5وشُ)
 - 14گزساًذى آهَصشّای خاًَادُ قثل اص اصدٍاج – سػایت اخالق ٍ آداب ّوسشداسی – هطاٍسُ تا افشاد داسای صالحیت دس صهیٌِ ّوسشگضیٌی -
(رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام )0/ 25
گفتگَی صویواًِ صى ٍ ضَّش تشای حل هطکالت ٍ پیذا کشدى ساُ حل ّای هٌاسة
 - 15تجشتِ اجتواػی ضذى کَدکاى افضایص هی یاتذ – کَدکاى ّوثاصی داسًذ – الگَ تشداسی اص سفتاس خَاّش ٍ تشادس ضکل هیگیشد – کَدکاى هجثَس
ًیستٌ ذ تا افشاد تضسگسال دس استثاط تاضٌذ – دس آیٌذُ اص لزت استثاطات ٍسیغ خاًَادُ هحشٍم ًویضًَذ – فشصًذاًطاى ػوَ  ،خالِ  ،دایی ٍ ػوِ
خَاٌّذ داضت( .رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام )0/75
( - 16ؽ) (ً 0/5وشُ)
 - 17حقَق فشٌّگی (ً 0/5وشُ)
 - 18صیشا خذاًٍذ آفشیٌٌذُ ٍ هالک ّوِ ی ّستی ٍ هَجَدات استً 0/5( .وشُ)
 - 19تؼییي سیاست ّای کلی ًظام ٍ ًظاست تش حسي اجشای آًْا – فشهاًذّی کل ًیشٍّای هسلح – ػفَ یا تخفیف هجاصات هحکَهاى دس حذٍد هَاصیي
اسالهی – ًصة  ،ػضل ٍ قثَل استؼفای فقْای ضَسای ًگْثاى  ،سییس قَُ قضاییِ  ،سییس ساصهاى صذا ٍ سیوا ٍ فشهاًذّاى ًظاهی ٍ اًتظاهی ٍ
سپاُ پاسذاساى اًقالب اسالهی (رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام ً 0/5وشُ)
( - 20ظ) (ً 0/ 5وشُ)
( - 21ؽ) (ً 0/5وشُ)
 - 22اثش تخطی (ً 0/ 5وشُ)
 - 23اتذاع ٍ حفش قٌات – رخیشُ کشدى آب دس آب اًثاسّا – خطک کشدى – رخیشُ هحصَالت کطاٍسصی – تؼاٍى ٍ ّویاسی دس اهَس کطاٍسصی
(رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام ً 0/ 5وشُ )

باسمه تعالي

راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ پایه وهم دوره ايل متًسطه در خرداد ماه 98
ماده درسي  :مطالعات اجتماعی ( اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان ) تاریخ امتحان98/30/88 :


صفحه  2از  2

*** بخش اختیاری ****
( -1ؽ) ( )0/5
( -2ظ) ( )0/ 5
 -3پذیذ آهذى ضة ٍ سٍص – اختالف ساػت (ّش کذام ً 0/ 25وشُ) 
 -4سال  365سٍصُ  ،سال سسوی است کِ ضص ساػت اص سال خَسضیذی کَتاُ تش است ) 0/ 5( .تشای جثشاى کسشی ایي ضص ساػت دس ّش  4سال یک
سٍص تِ سال سسوی اضافِ هیضَد  .سال  366سٍصُ سا سال کثیسِ هیگَیٌذ )0/ 5( .
( -5ظ) ( )0/ 5
( - 6ؽ) ( )0/ 5
 -7ایجاد چیي خَسدگی ّا ٍ سضتِ کَُ – ضکست ّا (گسل ّا) – کَُ ّای آتطفطاًی (رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام  )0/ 25
َّ -8اصدگی – فشسایص آتی – فشسایص تادی – فشسایص یخچالی (رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام  )0/ 25
 -9فطاس صیاد آب – تاسیکی – دهای کن دس اػواق آب (رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام  )0/25
 - 10تایگا
 - 11تًَذسا

()0/5
()0/5

 - 12چیي ٍ تایلٌذ ( ّش کذام )0/ 25
 - 13ایجاد ٍ گستشش ضْشّا ٍ سٍستاّا – ساختي پل  ،جادُ  ،ساختواىّا ٍ سذّا تذٍى تشًاهِسیضی ٍ تَجِ تِ جٌثِّای صیست هحیطی –
فؼالیتّای صٌؼتی ٍ تَلیذ اًثَُ کاالّا دس کاسخاًِّا – هصشف گشایی ٍ تَلیذ اًثَُ صتالِ – ضکاس ٍ تجاست اػضای تذى حیَاًات
(رکش دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)
 - 14هیضاى دسآهذ ٍ سفاُ

()0/5

 - 15طاپي – سٍسیِ – آلواى – هجاسستاى – لْستاى – سٍهاًی (رکش دٍ هَسد ّ -ش کذام )0/25
 - 16هیضاى هَالیذ ( تَلذّا ) ٍ هیضاى هشگ ٍ هیشّا ( ّش کذام )0/25
 - 17هْاجشت دس داخل هشصّای یک کطَس (هْاجشت داخلی) ( ً 0/ 5وشُ)
هْاجشت اص یک کطَس تِ کطَس دیگش (هْاجشت خاسجی) (ً 0/5وشُ)
( - 18ؽ) ()0/ 5
 - 19ضاُ سلطاى حسیي ()0/ 5
 - 20هالیاتی کِ اص کطاٍسصاى ٍ داهذاساى گشفتِ هی ضذ ( – )0/25ػَاسضی کِ اص کاسٍاى ّای تجاسی گشفتِ هی ضذ ()0/25
 - 21صیشا تثشیض ّوَاسُ دس هؼشض ّجَم سپاُ ػثواًی تَدً1( .وشُ )
ً - 22اصشالذیي ضاُ ()0/ 5
 - 23تشکواًچای ()0/5
 - 24ایجاد هذسسِ ّای جذیذ ()0/5
ً - 25خستیي حشکت جذی هشدم تشای سّایی اص ًفَر ٍ سلطِ خاسجی ٍ ایستادگی د س تشاتش ستن داخلی تَد  ،پیشٍصی آى حس اػتواد تِ ًفس ٍ سٍحیِ
هقاٍهت ٍ هثاسصُ سا دس هشدم تقَیت هیکشدً 1( .وشُ)



« باسوه تعالي »
نام :

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

هدت اهتحاى  00 :دقيقِ

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :
نوبت  :خرداد هاُ89

ساعت شزوع  10:صثح

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 33 :

ردیف

تارم

سَاالت

( تخص اًتخاتی )
تَجِ  :دا٘ؾ آٔٛص ػض٤ض دس (تخؾ ا٘تخات 6 ،)٣تؼت ٝػٛاَ داسا ٢تاسْ ٕ٘ 2/5ش ٜاص فصُ  1تا فصُ ٚ 6جٛد داسد.
ِطفا فقط  2فصل سا اص ا ٗ٤تخؾ ا٘تخاب وشد ٚ ٜت ٝػٛاالتٕٞ ،اٖ فصُ ٞا جٛاب د٥ٞذ .مجموع  5نمرهاص ا ٗ٤تخؾ تشا ٢ؿٕا دس ٘ظش ٌشفتٝ
خٛاٞذ ؿذ( .دس صٛست پاػخ ت ٝت٥ؾ اص د ٚفصُ ا٘تخات ،٣پاػخ ػٛاالت اضاف ،ٝتصح٥ح ٘خٛاٞذ ؿذ).
تارم ً 2/5ورُ

فصل اٍل  :سيارُ ها ،زهيي

1

تضسٌتش ٗ٤ػ٥اس ٜدسٙٔ ٣٘ٚظ ٝٔٛخٛسؿ٥ذ ،٢صٔ ٗ٥اػت.

2

د ٚتفاٚت ػ٥اسات دس ٚ ٣٘ٚت٥شٙٔ ٣٘ٚظ ٝٔٛخٛسؿ٥ذ ٢سا ت٥اٖ و٥ٙذ.

3

حشوت ٚضؼ ٣صٔ ٗ٥سا تؼش٤ف و٥ٙذ.

٘ادسػت

دسػت

0/5
1
1

فصل دٍم  :سٌگ كرُ ،آب كرَُّ ،ا كرُ

تارم ً 2/5ورُ

4

دساص ٌٛداَ ٔاس٤ا٘ا دس وذاْ ال٥ا٘ٛع لشاس داسد؟
ب – ٙٞذ
اِف – اطّغ

5

ٞذف ا٘ؼاٖ اص ا٤جاد تغ٥٥شات دس چٟش٘ ٠إٛٞاسٞ٢ا چ٥ؼت؟

6

دٚس٘ ٚ ٢ضد٤ى ٣ت ٝال٥ا٘ٛعٞا  ٚدس٤اٞا چ ٝتاث٥ش ٢تش آب ٛٞ ٚا ٢آٖ ٔٙطمٌ٣ٔ ٝزاسد؟

د – ٔٙجٕذ ؿٕاِ٣

ج  -آساْ

0/5
1

1
فصل سَم  :زیست كرُ ،تٌَع ضگفت اًگيس

تارم ً 2/5ورُ

7

ت٥ـتشٚ ٗ٤ػؼت ػاٚاٖ دس وذاْ لاس ٜاػت؟
ب – آػ٥ا
اِف  -آفش٤ما

8

ص٤ؼت ت ْٛسا تؼش٤ف و٥ٙذ.

9

ج ٍُٙصدا ٣٤ت ٝچٔ ٝؼٙاػت؟

10

ػذٜا ٢اص ٕٛٞطٙاٖ ػض٤ض ٔا دس خٛصػتاٖ ت ٝدِ ُ٥ػٔ ،ُ٥حُ الأت خٛد سا تشن ٌفتٝا٘ذ  ٚت ٝػا٤ش ٔٙاطك ٟٔاجشت وشدٜا٘ذ؛
ٟٔاجشت ا٤ـاٖ اص ٘ٛع ٟٔاجشت  ٣ٔ .......................تاؿذ.

11

د ٚػأُ ا٘ؼا٘ ٣و ٝتاػث جزب جٕؼ٥ت دس ٤ه ٘اح٣ٔ ٝ٥ؿٛد سا ٘اْ تثش٤ذ.

12

دٛٔ ٚسد اص ػٛأُ خاسجٛٔ ٣ثش دس ٘اتشاتش ٢دس جٟاٖ سا ٘اْ تثش٤ذ.

ج – اسٚپا

د – آٔش٤ىا ٢ؿٕاِ٣

0/5
1
1

فصل چْارم  :ساكٌاى سيارُ زهيي

تارم ً 2/5ورُ

0/5
1

1
صفحِ 1

اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ

« باسوه تعالي »
نام :

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

هدت اهتحاى  00 :دقيقِ

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :
نوبت  :خرداد هاُ89

ساعت شزوع  10:صثح

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 33 :

ردیف

تارم

سَاالت
تارم ً 2/5ورُ

فصل پٌجن  :عصر یکپارچگی ٍ ضکَفایی

13

پغ اص ٔشي وذاْ پادؿا ٜصف ،٢ٛػّؼّ ٢ ٝصف ٢ٛس ٚت ٝضؼف ٟ٘اد؟
ج – ؿا ٜػثاع اَٚ
ب – ؿا ٜصف٣
اِف – ؿا ٜػّطاٖ حؼٗ٥

14

د ٚالذاْ ؿا ٜاػٕاػ ُ٥صف ٢ٛسا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

15

د ٚتٗ اص ػّٕا  ٚفّ٥ؼٛفاٖ ػصش صف ٢ٛسا ٘اْ تثش٤ذ.

د – ؿا ٜػّٕ٥اٖ

0/5
1
1

فصل ضطن :ایراى از عْذ ًادرضاُ تا ًاصرالذیي ضاُ

16

دس ٔٛسد حىٛت افـاس ٝ٤ت ٝػٛاالت ص٤ش پاػخ د٥ٞذ.
اِف -چ ٝوؼ ٣ا ٗ٤ػّؼّ ٝسا تاػ٥غ وشد؟
ب -دٛٔ ٚسد اص الذأات ٔؤػغ ػّؼّ ١افـاس ٝ٤سا ت٥اٖ و٥ٙذ.

17

د ٚالذاْ ػثاع ٔ٥شصا تشا ٢پ٥ـشفت ا٤شاٖ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

تارم ً 2/5ورُ

0/5
1
1

( تخص اجثاري )

تَجِ :دا٘ؾ آٔٛص ػض٤ض دس (تخؾ اجثاس ،)٢ت ٝتمام سواالت اص ػٛاَ 18تا  36ت ٝطٛس وأُ پاػخ د٥ٞذ .تاسْ ا ٗ٤تخؾ ٕ٘ 15ش ٜاػت.
الف :سؤاالت چٌذ گسیٌِاي

0/5

18

اص د٤ذٌا ٜلشآٖ ٞذف اص اصدٚاج تشلشاس ٢آسأؾ ٔ ٚحثت ت ٗ٥صٖ ٔ ٚشد اػت .دسػت

٘ادسػت

19

ته فشص٘ذ ٓٞ ٢تشا ٢خا٘ٛاد ٓٞ ٚ ٜتشا ٢اجتٕاع پ٥أذٞأ ٢طّٛت ٣داسد.

دسػت

٘ادسػت

20

ج ًٙجٟا٘ ٣د ْٚتا حّٕ ١إِٓاٖ ت ٝوذاْ وـٛس آغاص ؿذ؟
ج ِٟ -ؼتاٖ
ب – فشا٘ؼٝ
اِف – طاپٗ

د – آٔش٤ىا

21

أاْ خٕ(٣ٙ٥س ،)ٜتؼذ اص وذاْ اتفاق اص ا٤شاٖ تثؼ٥ذ ؿذ٘ذ؟
ب – ٔخاِفت تا ال٤ح ٝواپ٥تٛالػٖٛ٥
اِف – ل٥اْ پا٘ضد ٜخشداد 42
د – ل٥اْ  19دٔ ٢شدْ لٓ
ج – ٔخاِفت تا اص َٛؿؾ ٌا٘ٝ

0/5

22

تش٘أ ٝس٤ضٙٔ ٢اػة حىٔٛت تشا ٢سفغ فمش  ٚا٤جاد ؿشا٤ط ٔٙاػة ص٘ذٌ ،٣ت ٝوذاْ ٤ه اص حمٛق ؿٟش٘ٚذ ٢ص٤ش اؿاس ٜداسد؟
ب – حك تشخٛسداس ٢اص ػذاِت لضا٣٤
اِف – حك تشخٛسداس ٢اص سفا ٚ ٜتأ ٗ٥اجتٕاػ٣
د – حك ٔـاسوت ػ٥اػ٣
ج – حك تشخٛسداس ٢اص لاٖ٘ٛ

0/5

0/5
0/5

ب :جاّاي خالی را تا كلوات هٌاسة كاهل كٌيذ.

23

ت٥ِٛذ ٕٔىٗ اػت ت ٝصٛست ت٥ِٛذ واال ٤ا  .......................تاؿذ.

0/5

24

آٟٔ ٚ ٗ٥ِٚتش ٗ٤وا٘ ٖٛاجتٕاػ ٣ؿذٖ فشد ٣ٔ ........................ ،تاؿذ.

0/5

ج :تِ سَاالت زیر پاسخ هٌاسة دّيذ.

25

ج ًٙجٟا٘ ٣ا َٚچ ٝتاث٥ش ٢تش وـٛس ٔا ٌزاؿت؟
1

صفحِ 2

اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ

« باسوه تعالي »
نام :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

هدت اهتحاى  00 :دقيقِ
ساعت شزوع  10:صثح

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 33 :

شوارهي داوطلب :
نوبت  :خرداد هاُ89

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

ردیف

تارم

سَاالت

26

سٞثشاٖ ٟ٘ضت ّٔ ٣ؿذٖ ٘فت دس ا٤شاٖ چ ٝوؼا٘ ٣تٛد٘ذ؟

27

د ٚػّت ٘اسضا٤تٔ ٣شدْ اص حىٔٛت پ ٢ّٟٛسا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

28

٤ه ٟ٘اد ا٘مالت ٣سا ٘اْ تشدٞ ٚ ٜذف اص تـى ُ٥آٖ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

29

اجتٕاػ ٣ؿذٖ ٤ا جأؼ ٝپز٤ش ،٢ت ٝچٔ ٝؼٙاػت؟

30

آ٤ا ٤ٚظٌٞ ٣ا٤ٛٞ ٢تٔ ٣ا تغ٥٥ش ٔ٣وٙٙذ؟ تٛض٥ح د٥ٞذ.

31

ٔادس ػشٚؽ دال ُ٤خٛت ٚ ٣تذ ٢سفتاسٞا سا تشا٤ؾ تاصٌ٣ٔ ٛوٙذ ٙٞ ٚجاسٞا ٢اجتٕاػ ٚ ٣دال ُ٤پ٥ش ٢ٚاص آٖٞا سا تشا ٢ا ٚؿشح
ٔ٣دٞذ .ت٘ ٝظش ؿٕا ٔادس ػشٚؽ اص وذاْ سٚؽ تشا ٢اجتٕاػ ٣وشدٖ ا ٚاػتفاد ٜوشد ٜاػت؟

32

چٍ٣ٔ ٝ٘ٛتٛاٖ اص تشٚص ٘اػاصٌاسٞ٢ا ٔ٥اٖ صٖ  ٚؿٞٛش جّ٥ٌٛش ٢وشد؟ (دٛٔ ٚسد)

33

چشا ٤ه جأؼ ٣ٕ٘ ٝتٛا٘ذ تذٚ ٖٚجٛد حىٔٛت تال ٣تٕا٘ذ؟

34

دٛٔ ٚسد اص تىاِ٥ف ؿٟش٘ٚذ ٢سا ٘اْ تثش٤ذ.

35

٤ى ٣اص ساٞىاسٞا ٟٓٔ ٢تشا ٢افضا٤ؾ تٟشٜٚس ٢دس ص٘ذٌٔ ٣ا « اػتفادٙٔ ٜاػة اص ٚلت  ٚصٔاٖ» اػت؛ تا روش ٤ه ٔثاَ دس ا ٗ٤تاسٜ
تٛض٥ح د٥ٞذ.

1
1

1

1

1

0/5

1

36

1
1

1

ٔف « ْٟٛتٟشٜٚس ٢ػثض» سا تا روش ٤ه ٔثاَ ؿشح د٥ٞذ.
1

صفحِ 3

جوع تارم

هَفق تاضيذ

20

دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػض٤ض ٕٞ ٚىاساٖ ٔحتشْ ٔ٣تٛا٘ٙذ تا ٔشاجؼ ٝت ٝػا٤ت ٔٙذسج دسػشتشي ،ػٛاَ  ٚسإٙٞا ٢تصح٥ح ا ٗ٤دسع سا ٔـاٞذٕ٘ ٜاٙ٤ذ.
تصحيح و نوزه گذاري

نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
با حزوف

نوزه نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضات

نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
اهضاء :

با حزوف

اهضاء :

راهنواي تصحيح سؤاالت اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )
درس  :هطالعات اجتواعی

سال تحصيلی 1381-89 :

ردیف

فصل
اٍل
فصل

نوبت صبح

تاریخ اهتحاى89/03/21 :
اداره سنجش آهوزش وپرورش

Sanjesh.razavi.medu.ir

پاسخها
 )1درست ( ً 0/5وزُ)

بارم

 )2تؼذاد لوز  ،فاصلِ تا خَرشیذ ،اًذاسُ هذارّا ٍ  (....دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

 )3حزکت سهیي تِ دٍر خَد کِ  24ساػت طَل هی کشذ.
 –5رفغ ًیاسّای خَد

 – 4ج (آرام) ( ً 0/5وزُ)

 - 6تاػث اػتذال در آب ٍ َّای هٌاطك ّوجَار هی شَد.

دٍم
 – 8سیست تَم هٌطمِ خاص جغزافیایی است کِ دارای گیاّاى ٍ جاًَراى خاص خَد

فصل

 – 7الف(آفزیما) ( ً 0/5وزُ)

سَم

هیتاشذ.

فصل

 – 10هْاجزت اجثاری ( ً 0/5وزُ)

چْارم

 – 12هستؼوزُ شذى تَسط کشَر دیگز ،جٌگ خارجی ( دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

 – 9اس تیي تزدى کاهل جٌگل ّا
 – 11داًشگاُ  ،راُ هٌاسة ٍ ،جَد تیوارستاى ٍ  ( ....دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

فصل

 – 13ج( شاُ ػثاس اٍل) ( ً 0/5وزُ)

پٌجن

 – 15هیز داهاد  ،شیخ تْایی  ،هالصذرا ٍ ػالهِ هجلسی ( دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

ٍ ص 55

 – 14رسوی کزدى هذّة شیؼِ  ،پایتختی تثزیش ٍ ص  ( 59دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

ب – تیزٍى راًذى تیگاًگاى ٍ فتح ٌّذ ٍ ص  ( 72 :دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

فصل

 – 16الف ً :ادر ( ً 0/5وزُ)

ششن

 – 17تزجوِ کتة تاریخی ارٍپایی ٍ اػشام داًشجَ تِ ارٍپا ( دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5

18

درست

0/5

19

ًادرست

0/5

20

ج ( لْستاى)

0/5

21

ب ( هخالفت تا الیحِ کاپیتَالسیَى)

0/5

22

الف ( حك تزخَرداری اس رفاُ ٍ تاهیي اجتواػی)

0/5

23

خذهت

0/5

24

خاًَادُ

0/5

25

شیَع لحطی ٍ تیواری ٍ هزگ ص 91 :

1

26

هصذق ٍ کاشاًی

1

27

ٍاتستگی تِ خارجیاى ٍ حیف ٍ هیل کزدى ثزٍت هلی ٍ ص 103 :

1

28

سپاُ  :پاسذاری اس اًمالب – جْاد ساسًذگی  :آتادی هٌاطك

29

آهادُ کزدى فزد تزای سًذگی اجتواػی تَسط خاًَادُ  ،رساًِ ّا ٍ  ...ص 115 :

30

ص 112 :

هحزٍم ٍ رٍستاّا ًْ -ضت  :ریشِ کٌی تیسَادی

1
1

ٍیژگی ّای اکتساتی َّیتی ها تغییز هیکٌذ هاًٌذ هَلؼیت اجتواػی ،هذرن تحصیلی اها ٍیژگیّای اًتساتی َّیتی ها

تغییز ًویکٌذ هاًٌذ هحل تَلذ

31

گفت ٍ گَ

32

گذراًذى آهَسش ّای خاًَادُ لثل اس اسدٍاج -هشاٍرُ تا افزاد دارای صالحیت در سهیٌِ ّوسز گشیٌی-رػایت اخالق ٍ آداب

1
0/5

ّوسزداری ٍ.....ص134

1

33

سیزا دچار تی ًظوی ٍ ّزج ٍ هزج هی شَد ًٍیاسّای هزدم رفغ ًوی شَد ص 142 :

1

34

ّوکاری تا دٍلت ،پزداخت هالیات ٍ ػَارض ،دفاع اس کشَر

1

35

تا تزًاهِ ریشی ٍ هذیزت سهاى کارّای خَد را سز ٍلت اًجام دّین ص 160 :

1

36

استفادُ ٍ تْزٍُری اس هٌاتغ ٍ  ...تِ گًَِ ای کِ کوتزیي آسیة تِ هحیط سیست سدُ شَد  .هاًٌذ استفادُ اس حشزاتی هاًٌذ کفشذٍسن

1

تِ جای سن پاشی تزای دفغ آفات ص 165 :
توجه :پاسخ هاي دانش آهوز در صورتی که هفهوم سوال را برساند و تحليلی صحيح به هوراه داشته باشد ،قابل بررسی است و نوره به آى تعلق هیگيرد.

همکاران گرامی خدا قوت

« باسوه تعالي »
نام :

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

هدت اهتحاى  00 :دقيقِ

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :
نوبت  :خرداد هاُ89

ساعت شزوع 1( 13:تعذ ازظْر)

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 33 :

ردیف

تارم

سَاالت

( تخص اًتخاتی )
تَجِ :داًص آهَص ػضیض دس (ثخص اًتخبثی) 6 ،ثستِ سَال داسای ثبسم ً 2/5وشُ اص فصل  1تب فصل ٍ 6خَد داسد.
لغفب فقط  2فصل سا اص ایي ثخص اًتخبة کشدُ ٍ ثِ سَاالتّ ،وبى فصلّب خَاة دّیذ .مجموع  5نمرهاص ایي ثخص ثشای ضوب دس ًظش گشفتِ
خَاّذ ضذ( .دس صَست پبسخ ثِ ثیص اص دٍ فصل اًتخبثی ،پبسخ سَاالت اضبفِ ،تصحیح ًخَاّذ ضذ).
فصل اٍل  :سيارُ ها ،زهيي

تارم ً 2/5ورُ

1

کذاهیک اص گضیٌِّبی صیش هشثَط ثِ سٍص اٍل تیشهبُ دس ًیوکشُ ضوبلی است؟
ج -اػتذال پبییضی
ة -اًمالة تبثستبًی
الف -اػتذال ثْبسی

2

هذاس سا تؼشیف کٌیذ.

3

چشا دس صًذگی سٍصهشُ ًویتَاى اص سبػت ٍالؼی استفبدُ کشد؟

د -اًمالة صهستبًی

0/5
1

فصل دٍم  :سٌگ كرُ ،آب كرَُّ ،ا كرُ

1
تارم ً 2/5ورُ

4

ثخص خبسخی کشُی صهیي یب پَستِی آى کِ حبلت خبهذ داسد چِ ًبهیذُ هی ضَد؟
ج – َّاکشُ (اتوسفش)
ة – آةکشُ (ّیذسٍسفش)
الف – سٌگکشُ ( لیتَسفش)

5

فالت سا تؼشیف کٌیذ.

6

دٍ پیبهذ گشم ضذى صهیي سا ثیبى کٌیذ.

د  -صیستکشُ (ثیَسفش)

0/5
1
1

فصل سَم  :زیست كرُ ،تٌَع ضگفت اًگيس

تارم ً 2/5ورُ

7

ّش صیست ثَم اص چٌذ؛  ........................تطکیل ضذُ است.

8

دٍ ػبهل هَثش دس تٌَع صیست ثَمّب سا ثٌَیسیذ.

9

هْنتشیي ػَاهلی کِ ثبػث تخشیت صیستگبُّب هی ضَد؛ ػجبستٌذ اص:
ة............................................................................... :
الف....................................................................................... :

0/5
1

فصل چْارم  :ساكٌاى سيارُ زهيي

تارم ً 2/5ورُ

10

کذاهیک خضء ػَاهل اًسبًی خزة خوؼیت دس یک ًبحیِ هیثبضذ؟
ج – ٍسبیل حول ٍ ًمل
ة – خلگِ ّبی آثشفتی
الف –آة ٍ َّای هؼتذل

11

دٍ ػبهلی کِ هَخت کبّص چطوگیش هشگ ٍ هیشّب دس خْبى ضذُ است سا ًبم ثجشیذ.

12

هٌظَس اص اهیذ ثِ صًذگی چیست؟

صفحِ 1

1

د  -هٌبثغ آة کبفی

0/5
1

1
اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ

« باسوه تعالي »
نام :

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :
نوبت  :خرداد هاُ89

هدت اهتحاى  00 :دقيقِ
ساعت شزوع 1( 13:تعذ ازظْر)

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 33 :

ردیف

تارم

سَاالت

تارم ً 2/5ورُ

فصل پٌجن  :عصر یکپارچگی ٍ ضکَفایی
13

هْنتشیي عشفذاساى خبًمبُ ضیخ صفی ،ثِ  .......................................ضْشت داضتٌذ.

14

دٍ ػبهل سًٍك تدبست داخلی ٍ خبسخی سا دس ػصش صفَی ثٌَیسیذ.

15

چشا دس ػصش صفَی صًذگی اختوبػی دس ایشاى سًٍك یبفت؟

1
1

فصل ضطن :ایراى از عْذ ًادرضاُ تا ًاصرالذیي ضاُ
16

کذام پبدضبُ تْشاى سا ثِ ػٌَاى پبیتخت ثشگضیذ؟
ة – ًبدسضبُ افطبس
الف – آلب هحوذ خبى لبخبس

17

ًتیدِی اًمالة صٌؼتی چِ ثَد؟

18

دٍ الذام اهیش کجیش دس خْت پیطشفت ایشاى سا ثٌَیسیذ.

0/5

تارم ً 2/5ورُ

ج – کشینخبى صًذ

د – ضبُ اسوبػیل صفَی

0/5
1
1

( تخص اجثاري )
تَجِ  :داًص آهَص ػضیض دس (ثخص اخجبسی) ،ثِ تمام سواالت اص سَال  19تب  36ثِ عَس کبهل پبسخ دّیذ .ثبسم ایي ثخص ً 15وشُ است.
الف :سؤاالت چٌذ گسیٌِاي

دسست

0/5

ًبدسست

19

یکی اص هشاتت َّیت اختوبػیَّ ،یت هلی است.

20

ػضَیت دس سبصهبى ثسیح دس ساستبی اًدبم کذام یک اص تکبلیف ضْشًٍذی است؟
ج – ّوکبسی ثب دٍلت
ة – ّوکبسی ثب هشدم
الف – دفبع اص کطَس

21

ّوِ پشسی ثشای تؼییي ًظبم سیبسی کطَس ثؼذ اص پیشٍصی اًمالة دس چِ تبسیخی ثشگضاس ضذ ؟
د – ثْوي 1358
ج – اسفٌذ 1358
ة  -آرس 1358
الف – فشٍسدیي 1358

د – سػبیت لَاًیي ٍ همشسات

0/5
0/5

ب :در جاّاي خالی كلوِّاي هٌاسة تٌَیسيذ.

22

هْن تشیي خَاستِ هؼتشضبى هطشٍعِ ،تطکیل  ...........................ثَد.

0/5

23

اٍلیي گبم دس ساُ تطکیل یک خبًَادُ هتؼبدل ٍ سبلن .................................. ،است؟

0/5

ج :تِ سَاالت زیر پاسخ هٌاسة دّيذ.

24

صهیٌِ ّبی فکشی ٍ فشٌّگی داخلی هَثش ثش ٍلَع اًمالة هطشٍعِ سا ضشح دّیذ.

25

ّذف اصلی هتفمیي اص اضغبل ایشاى دس ضْشیَس ( 1320دس خشیبى خٌگ خْبًی دٍم) چِ ثَد؟

26

ػلت لیبم  19دی هبُ هشدم لن سا ثیبى کٌیذ.

27

دٍ هَسد اص تَعئِّبی دضوٌبى ثؼذ اص پیشٍصی اًمالة سا فمظ ًبم ثجشیذ.

1

1

1

صفحِ 2

اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ

1

« باسوه تعالي »
نام :

ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

هدت اهتحاى  00 :دقيقِ
ساعت شزوع 1( 13:تعذ ازظْر)

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 33 :

شوارهي داوطلب :
نوبت  :خرداد هاُ89

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

ردیف

تارم

سَاالت

28

یک ٍیژگی اخاللی ٍ سٍاًی خَد سا ثیبى ًوَدُ ٍ ثگَییذ ایي ٍیژگی چِ تبثیشی ثش َّیت اختوبػی ضوب داضتِ است؟

29

اسصش سا ثب رکش یک هثبل تؼشیف کٌیذ.

30

یک کبسکشد خبًَادُ سا ثِ دلخَاُ اًتخبة ًوَدُ ٍ تَضیح دّیذ.
(فشصًذ آٍسی ٍ تدذیذ ًسل -حوبیت ٍ هشالجت  -خبهؼِ پزیشی ٍ تشثیت)

31

پذس ثْوي ،دچبس ثیوبسی ضذیذی ضذُ ٍ لبدس ثِ کبس کشدى ًویثبضذ .ثِ ًظش ضوب خبًَادُی ثْوي ،چگًَِ هیتَاًٌذ هطکل فَق سا
هذیشیت کٌٌذ .ثشای کوک ثِ ثْوي دٍ ساّکبس ثیبى ًوبییذ.

32

دٍ هَسد اص اختیبسات سّجشی سا ثٌَیسیذ.

33

«حك ثشخَسداسی اص ػذالت لبًًَی» ثِ چِ هؼٌبست؟

34

فشٌّگ چِ تبثیشی ثش ثْشٍُسی داسد؟ تَضیح دّیذ.

35

ثشای افضایص ثْشٍُسی دس فؼبلیت ّبی التصبدی ،چِ ثبیذ کشد؟ ( یک هَسد )

36

ًظش اسالم دسثبسُ تَلیذ ٍ استفبدُ اص هٌبثغ عجیؼی چیست؟

1

1

1

1

1

1

1

0/5

1
داًص آهَصاى ػضیض ٍ ّوکبساى هحتشم هیتَاًٌذ ثب هشاخؼِ ثِ سبیت هٌذسج دسسشثشگ ،سَال ٍ ساٌّوبی تصحیح ایي دسس سا هطبّذُ ًوبیٌذ.
صفحِ 3
تصحيح و نوزه گذاري

هَفق تاضيذ
نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
با حزوف

جوع تارم

نوزه نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضات

نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
اهضاء :

با حزوف

20

اهضاء :

تاریخ اهتحاى89/03/21 :

راهنواي تصحيح سؤاالت اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )
درس  :هطالعات اجتواعی

سال تحصيلی 1381-89 :

ردیف

اداره سنجش آهوزش وپرورش

نوبت بعدازظهر

Sanjesh.razavi.medu.ir

پاسخها
 - 1ب( اًقالب تاتستاًی) ً 0/5وشُ

بارم

 – 2اگشدس فاصلِ هساٍی اص دٍ قطة ضوال ٍ جٌَب ،یک دایشُ تضسگ سا تِ دٍس صهیي

فصل

سسن کٌین ایي دایشُ تضسگ ،اِستَا ًام داسدّ .وچٌیي دایشُ ّای دیگشی دس ّش دٍ ًیوکشُ تِ هَاصات استَا سسن هی ضَد کِ

اٍل

تِ آًْا هذاس هی گَیٌذ ٍ ّش چِ تِ قطة ضوال یا جٌَب ًضدیک هی ضَین ،ایي دایشُّا کَچکتش هی ضًَذ.

2/5

 – 3چَى تا تَجِ تِ حشکت خَسضیذ ها دس هکاى ّای ًضدیک تِ ّن ساػات هختلفی داسین ٍ ایي هخل ًظن اجتواػی است.
 –5سشصهیي ّای ّوَاس اها هشتفغ کِ اص اطشاف تِ سشصهیي ّای پست هحذٍد هی ضَد .

فصل

 –4الف( سٌگ کشُ) ً 0/5وشُ

دٍم

 – 6تاال آهذى آب دسیا ّا  ،رٍب ضذى یخ ّای قطة ٍ ( ...دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

فصل

 – 7اکَسیستن یا تَم ساصگاى ( ً 0/5وشُ)

سَم

 – 9تَلیذ صتالِ  ،فؼالیت ّای صٌؼتی  ،تَلیذ اًثَُ ٍ ( .....دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

فصل
چْاسم

 –10ج(ٍسایل حول ٍ ًقل) ً 0/5وشُ

 – 8آب ٍ َّا  ،استفاع صهیي ٍ ( .....دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

2/5

 – 11تْثَد تْذاضت ٍ تغزیِ (دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

 -12اهیذ تِ صًذگی یا هتَسط طَل ػوش دس یک کطَس یؼٌی تؼذاد سال ّایی کِ اًتظاس هی سٍد کَدکی کِ دس آى کطَس تِ

2/5

دًیا آهذُ است ،ػوش کٌذ ٍ صًذُ تواًذ.

فصل

 – 13قضلثاش ّا ( ً 0/5وشُ)

پٌجن

ٍ – 15جَد حکَهت هشکضی ٍ ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت (دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

فصل

2/5

 – 14یکپاسچِ تَدى ایشاى ٍ ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت (دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

 –16الف(آقا هحوذ خاى قاجاس) ً 0/5وشُ

 – 17افضایص تَلیذ ،سًٍق اقتصاد ٍ ًیشٍی هاضیي جای ًیشٍی دست سا گشفت.

ضطن  – 18اػضام داًطجَ تِ اسٍپا ٍ ساخت داسالفٌَى ٍ ( .....دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

2/5
2/5

19

دسست

0 /5

20

الف (دفاع اص کطَس)

0 /5

21

الف (فشٍسدیي )1358

0 /5

22

هجلس

0 /5

23

دقت دس اًتخاب ّوسش

0 /5

24

آهَصُ ّای دیي اسالم ٍ هزّة ضیؼِ تشای هثاسصُ تا ظلن ٍ دسس گشفتي اص قیام اهام حسیي ٍ ٍاقؼِ کشتال

1

25

استفادُ اص هٌاتغ ایشاى ٍ ....

1

26

اًتطاس هقالۀ تَّیي آهیض تِ اهام خویٌی(سُ) ظ 104

1

27

جٌگ ٍ تشٍس ضخصیت ّا ٍ ......

1

28

ٍیژگی اخالقی ٍ سٍاًی اص جولِ خَش خلقی ٍ ....هی تَاًذ تش َّیت اجتواػی ها اثش گزاس تاضذ هثال تاػث هیضَد دس گشٍُ
ّای اجتواػی هثل دٍستاى ،هذسسِ ٍ....ساحت ػضَ ضذُ ٍ یا سّثشی گشٍُ سا دس دست گیشًذ ٍ121....

1

29

تِ اهَس هطلَب ٍ پسٌذیذُ اص ًظش افشاد اجتواع اسصش هی گَیٌذ .هثل کوک تِ دیگشاى ٍ ...ظ 118 :

1

30

ظ 128 :

1

31

ًظش فشاگیش تا تَجِ تِ کتاب

1

32

تؼییي سیاست ّای کلی ًظام ٍ ػضل ٍ ًصة سییس قَُ قضاییِ ٍ  ...ظ 146 :

1

33

حکَهت تایذ دس ٍضغ قَاًیي ،اجشای قَاًیي ٍ ًظاست تش اجشای آى تیي ضْشًٍذاى تثؼیض قایل ًطَد .ظ 148 :

1

34

اگش ّوِ افشاد جاهؼِ  ،تْشٍُسی دس فؼالیت ّای هختلف سا اسصش تذاًٌذ ،جاهؼِ اص ًظش هادی ٍ هؼٌَی پیطشفت هی کٌذ .ظ 159 :

1

35

افضایص تْشُ ٍسی دس تَلیذ ،تَصیغ ٍ ػقالًی کشدى الگَی هصشف ( یک هَسد ً 0/5وشُ) ظ 162 :

36

طثیؼت ٍ هٌاتغ طثیؼی آیات ٍ ًؼوت ّای الْی ّستٌذ ٍ اًساى حق ًذاسد تیسٍیِ اص آى ّا استفادُ کٌذ.
یا  :اًساى ٍظیفِ داسد اص هٌاتغ طثیؼی دسست استفادُ کٌذ .ظ 164 :
توجه :پاسخ هاي دانش آهوز در صورتی که هفهوم سوال را برساند و تحليلی صحيح به هوراه داشته باشد ،قابل بررسی است و نوره به آى تعلق هیگيرد.

همکاران گرامی خدا قوت

0 /5
1

« باسوه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :

تاريخ اهتحاى 89/30/12 :
هدت اهتحاى  03 :دقيقه
ساعت شزوع 2(20:بعدازظهر)

درس  :هطالعات اجتواعي طزح جاهع

تعداد صفحات 1 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 12 :

نوبت  :خردادماه 89
ردیف

سواالت

بارم

سؤاالت پایه هفتم
1

زٍ ًوًَِ از حمَق ذَز زر هحیط زًسگی ٍ کشَر را تٌَیسیس.

2

چِ هَسساتی زر زًسگی اجتواعی زر حل هشکالت تِ ها کوک هیکٌٌس؟ زٍ هَرز را ًام تثریس.

3

تَلیس هحصَل تِ هٌظَر رفع ......................صَرت هیگیرز.

4

یک زلیل ترای ایي کِ ها تایس از زیستگاُّای ذَز هحافظت کٌین ،را تیاى کٌیس.

5

هَرخ تِ چِ کسی گفتِ هیشَز؟

6

زر هَرز سلسلِ ّراهٌشیاى تِ سَاالت زیر پاسد زّیس ؟

1
1
0/5
0/5

1

الف – چِ کسی ایي سلسلِ را تٌیاى ًْاز؟
ب – یکی از پایترتّای ّراهٌشیاى را تِ زلرَاُ ًام تثریس.

1

سؤاالت پایه هشتم
7

زٍ هَرز ازجلَُّای تعاٍى زر هحلِ را تٌَیسیس؟

8

زٍ اثر هٌفی رساًِّای ارتثاط جوعی هاًٌس تلَیسیَى را تیاى کٌیس.

9

زر صسر اسالم هْاجریي تِ چِ کساًی گفتِ هی شس؟

10

هْن تریي هحصَل کشاٍرزی زر لارُ آسیا ............................. ،است.

11

طَالًی تریي رٍز جْاىً ................... ،ام زارز.

12

چرا جٌَب غرتی آسیا هٌطمِ ای پر تٌش است؟ زٍ هَرز را تٌَیسیس.

1

1

1

0/5
0/5

1
صفحه 2

ادامه سواالت در صفحه بعد

« باسوه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :

تاريخ اهتحاى 89/30/12 :
هدت اهتحاى  03 :دقيقه
ساعت شزوع 2(20:بعدازظهر)

درس  :هطالعات اجتواعي طزح جاهع

تعداد صفحات 1 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 12 :

نوبت  :خردادماه 89
ردیف

بارم

سواالت

سؤاالت پایه نهم
13

فاصلۀ ّر هکاى تا ًصف الٌْارهثسأ ترحسة زرجِ را ......................هیگَیٌس.

14

 -2افغاًستاى زر زهاى سلطٌت کسام پازشاُ لاجار ،از ایراى جسا شس؟
الف – فتحعلی شاُ

ج – هظفرالسیي شاُ

ب – ًاصرالسیي شاُ

0/5
0/5

ز – هحوس علی شاُ

15

هکاًی از الیاًَس کِ تا ذشکی تواس زارز ،کن عوك تَزُ ٍ سرشار از هٌاتع گاز ٍ ًفت است ً .................................اهیسُ هیشَز.

0/5

16

هْنتریي رکي حکَهت زر ایراى .................... ،است.

0/5

17

ساهاى زر یک شْر صٌعتی تسرگ زًسگی هیکٌس .تِ ًظر شوا اٍ تا چِ هشکالتی رٍتِرٍ است؟ زٍ هَرز را ًام تثریس.

18

کَزتای  22هرزاز  2332زر ایراى ،تَسط چِ کشَرّایی طرح ریسی شس؟

19

زٍ زلیل پیرٍی از ٌّجارّا را تٌَیسیس.

20

زٍ السام شاُ عثاس اٍل صفَی را تٌَیسیس.

21

کشَرّایی کِ زر جٌگ جْاًی اٍل تِ هتفمیي هشَْر شسًس را ًام تثریس4(.هَرز)

22

زٍ هَرز از حمَق شْرًٍسی را ًام تثریس.

23

عرض جغرافیایی تر آب ٍ َّای یک هٌطمِ چِ تاثیری زارز؟

24

هٌظَر از فعالیتّای التصازی چیست؟

1

1
1
1

1

1

1

1
داوش آمًزان عسیس ي َمکاران محترم میتًاوىد با مراجعٍ بٍ سایت مىدرج درسربرگ ،سًال ي راَىمای تصحیح ایه درس را مشاَدٌ ومایىد.
صفحه 1
تصحيح و نوزه گذاري

موفق باشيد
نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
با حزوف

جمع بارم

نوزه نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضات

13

نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
اهضاء :

با حزوف

اهضاء :

تاریخ اهتحاى89/03/21 :

راهنواي تصحيح سؤاالت اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )
درس  :هطالعات اجتواعی طرح جاهع

سال تحصيلی 1381-89 :

ردیف

نوبت بعدازظهر

اداره سنجش آهوزش وپرورش

Sanjesh.razavi.medu.ir

بارم

پایه هفتن

1

داضتي هحیطی پاکیشُ ٍ داضتي آسادی ّای اجتواعی ٍ ......

1

2

پلیس ،اٍرصاًس ٍ ّالل احوز ٍ ................

1

3

ًیاسّا یا خَاستِّا

0/5

4

حك حیات دیگز جاًذاراى  ،لذت تزدى ٍ .............................

0/5

5

کسی کِ در هَرد سًذگی گذضتگاى هطالعِ ٍ تحمیك هی کٌذ .

1
1

ب)تخت جوطیذ  ،ضَشّ ،گوتاًِ یا ّوذاى ٍ تاتل

6

الف)کَرٍش

7

تویش کزدى هحلِ  ،ضزکت در هزاسن ٍ کوک تِ تزپایی آى ّا ٍ ...........

1

8

تزٍیج خطًَت  ،تزٍیج هصزف گزایی ٍ کن ضذى تواس چْزُ تِ چْزُ افزاد ٍ ...............

1

9

کساًی کِ اس هکِ تِ هذیٌِ هْاجزت کزدًذ .

1

10

تزًج

0/5

11

ًیل

0/5

12

الفٍ :جَد هٌاتع اًزصی ب) ٍاتستگی حکَهتّای هٌطمِ تِ لذرتّای تشرگ ج) ٍجَد پایگاّْای آهزیکا ٍ اًگلیس در هٌطمِ

پایه هشتن

1

صفحِ  128کتاب
پایه نهن
13

طَل جغزافیایی

0/5

14

ب (ًاصز الذیي ضاُ)

0/5

15

فالت لارُ یا ایَاى خطکی

0/5

16

رّثزی

0/5

17

تزافیک  ،آلَدگی َّا ٍ ...............

1

18

آهزیکا ٍ اًگلیس

1

19

اعتماد تِ ٌّجارّا یا حفظ آتزٍ ٍ احتزام یا تزس اس هجاسات

1

20

تمَیت حکَهت هزکشی -جلَگیزی اس ًافزهاًی سزاى ایل لزلثاش -ایجاد سپاُ جذیذ اس غیزلزلثاش ّا -تیزٍى راًذى پزتغالی

1

ّا اس ایزاى ٍ....
21

رٍسیِ ،فزاًسِ ،اًگلیس ،آهزیکا

1

22

حك تزخَرداری اس عذالت لضایی ،حك تزخَرداری اس عذالت لاًًَی ،حك هطارکت سیاسی ،حمَق فزٌّگی ٍ......

1

23

سزسهیيّای ًشدیک استَا اضعِ عوَدی خَرضیذ را دریافت هیکٌٌذ اها ّزچِ اس استَا تِ طزف لطة ّا پیص هی رٍین،

1

تاتص خَرضیذ هایلتز هیضَد ٍ یکساى ًتاتیذى خَرضیذ تِ سطح سهیي ،سِ هٌطمِ سزد ،گزم ٍهعتذل را پذیذ هیآٍرد.
ّزچِ اس هذار اِستَا) صفز درجِ (تِ سوت عزض ّای جغزافیایی تاالتز حزکت کٌین ،دهای َّا کاّص هییاتذ ٍ در ًَاحی
هجاٍر لطةّا کوتزیي هیاًگیي دهای ساالًِ دیذُ هیضَد.
24

ّز جاهعِ ای تزای اداهِی سًذگی ٍ رفع ًیاسّای خَد ًاگشیز است اس هٌاتع طثیعی استفادُ کٌذ ٍ ٍسایل هَردًیاس خَد را
تَلیذ کٌذ تِ ایي کار فعّالیت التصادی گفتِ هی ضَد.
توجه :پاسخ هاي دانش آهوز در صورتی که هفهوم سوال را برساند و تحليلی صحيح به هوراه داشته باشد ،قابل بررسی است و نوره به آى تعلق هیگيرد.

همکاران گرامی خدا قوت

1

نام و نام خانوادگی:

باسمه تعالی

نام پدر:

شماره صندلی:

پایه :نهم

شعبه کالس:

شماره صندلی:

رشته:متوسطه دوره اول

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

نام درس

مطالعات اجتماعی

محل مهر

تاریخ امتحان

۸۱/۳/۸۱

آموزشگاه

تعداد صفحه۴:

تعداد سوال:بخش اختیاری ۸۸

اداره سنجش آموزش وپرورش
http://sanjesh.skh.medu.ir

بخش اجباری ۱۸
زمان شروع۸۱:۳۱:

وقت  ۰۱ :دقیقه

ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
با عدد

نمره برگه

نام و نام خانوادگی مصحح:

امضا:

با حروف

نمره تجدید

با عدد

نظر

با حروف

امضا:

توجه

:دانش آموز عزیز در (بخش انتخابی ) ۰بسته سوال دارای بارم  ۱/۵نمره از فصل  ۸تا فصل  ۰وجود دارد .لطفا فقط  ۱فصل را از این بخش راانتخاب کرده و به

سواالت همان فصل هاجواب دهید .مجموع  ۵نمره از این بخش برای شما در نظر گرفته خواهد شد (.در صورت پاسخ به بیش از دو فصل انتخابی ،پاسخ سواالت فصل های
اضافی تصحیح نخواهد شد ).
شماره
۸

فصل اول :سیاره ما ،زمین بارم ۱/۵

در سیاره های .............تعداد قمرها بیشتر است .مثال سیاره ............بیش از  ۰۶قمر دارد .
الف )سنگی –ناهید

۱

نمره

ج)سنگی –مشتری

ب)گازی –ناهید

۶/۵

د)گازی –مشتری

علی ساعت  ۸صبح از ایران به سمت ژاپن به دلیل سفر کاری اش حرکت کرد به نظر شما او باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب
۱

؟چرا؟
۳
۴

در اول تیر ماه ،خورشید در نیم کره شمالی به مدار راس السرطان عمود می تابد .

ص

۶/۵

غ

اصطالحات زیر را تعریف کنید :
۶/۵

طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
فصل دوم :سنگ کره ،آب کره ،هواکره بارم ۱/۵
۵

کدام محیط زمین در شکل مقابل مشخص نشده است لطفا آن را بنویسید ؟

۰

فالت ..........بلندترین فالت جهان است .

......؟
؟

الف )ایران

ب)مغولستان

ج)تبت

۷

۱

چرا مناطقی مانند نیوفوندلند و شرق ژاپن از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند ؟

۸

۶/۵

در الیه پوشن سپهر(استراتوسفر) هر چه از سطح زمین باالتر می رویم دمای هوا کم می شود ؟
فصل سوم  :تنوع شگفت انگیز

۸۱

۶/۵

د)آناتولی

دو مورد از دشواری های مطالعه اقیانوس هاو بستر آن ها را بنویسید ؟

۶/۵

۶/۵
ص

غ

۶/۵

بارم ۱/۵

سهیل قرار است به همراه یک گروه گردشگر به جنگل های استوایی آمازون سفر کند او بسیار هیجان زده است و در حال جمع
آوری اطالعات درباره مقصد سفرشان می باشد به او در این راه کمک کنید .

۶/۵

الف )او باید لباس گرم همرا خود ببرد یا لباس خنک و نازک؟ چرا؟

۶/۵

ب)آیا الزم است با خود چتر ببرد ؟چرا؟
ج)دوستان سهیل به او گفته اند از میوه های استوایی برای آن ها سوغاتی ببرد ؟ ۲مورد از این میوه ها را نام ببرید ؟

1

۶/۵

نام و نام خانوادگی:

باسمه تعالی

نام پدر:

شماره صندلی:

پایه :نهم

شعبه کالس:

شماره صندلی:

رشته:متوسطه دوره اول

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

نام درس

مطالعات اجتماعی

محل مهر

تاریخ امتحان

۸۱/۳/۸۱

آموزشگاه

تعداد صفحه۴:

تعداد سوال:بخش اختیاری ۸۸

اداره سنجش آموزش وپرورش

بخش اجباری ۱۸

http://sanjesh.skh.medu.ir

زمان شروع۸۱:۳۱:

وقت  ۰۱ :دقیقه

د)سهیل دوست دارد راهکارهایی را در جهت استفاده خردمندانه از جنگل های استوایی با خود به عنوان پیامی کاربردی برای مردم
۱

این نواحی ببرد به او کمک کنید تا دو استفاده خردمندانه از این نواحی را بنویسد ؟

فصل چهارم:ساکنان سیاره زمین بارم ۱/۵
۸۸

دو عامل کاهش مرگ و میر در دو قرن اخیر را نام ببرید ؟

۸۱

این شاخص توسعه انسانی جنبه اقتصادی دارد و به معنای سطح مطلوب زندگی و رفاه اجتماعی است ؟
الف )میزان درآمد ورفاه

ب)امید به زندگی با متوسط طول عمر

ج)سواد وآموزش
۸۳

۶/۵

۶/۵

د)بهبود بهداشت و تغذیه

نوع مهاجرت های زیر را مشخص کنید ؟(اجباری –اختیاری )
۱

مهاجرت اروپاییان به آمریکا و استرالیا در قرن  ۱۱و.................... ۲۶ مهاجرت مردم فلسطین .......................۸۴

از عوامل خارجی نابرابری در جهان فرهنگ و باورهای غلط مردم است .

غ

ص

۶/۵

فصل پنجم :عصر یکپارچگی و شکوفایی بارم ۱/۵
۸۵

۸۰

در زمان هر پادشاه کدام شهر پایتخت بود به هم وصل کنید .
شاه عباس

تبریز

شاه اسماعیل

قزوین

شاه تهماسب

اصفهان

۱/۵

در متن زیر عبارت نادرست را مشخص کرده و صحیح آن را بنویسید ؟
در دوره صفوی به سبب کم توجهی پادشاهان به شاعران ،شعر و ادب فارسی مانند دیگر رشته ها پر رونق نبود .اما علم پزشکی مورد توجه قرار داشت و افراد

۶/۵

زیادی درباره این موضوع کتاب نوشتند .
۸۷

صنعت  .............یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوی بود که با اروپا رقابت داشت.
الف )کاشی سازی

ب)جواهرسازی

د)چرم سازی

ج)بافندگی

۶/۵

فصل ششم :ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه بارم ۱/۵
۸۱

نام عهدنامه زیر چه بود و بین کدام کشورها بود ؟
در این قرار داد سرزمین های ایرانی شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد .ایران از داشتن کشتی های جنگی در دریای مازندران
محروم گردید و مجبور به پرداخت غرامت گردید .

نام عهدنامه...........................:
۸۸

۱/۵

بین کشورهای ....................و......................

هریک از وقایع مربوط به کدام پادشاه می باشد به هم وصل کنید (در ستون  ۲یک مورد اضافی است ).
()۲

()۱

الف )آقا محمد خان قاجار

-دوران آسایش و آرامش کشور

ب)کریم خان زند

-تاسیس مدرسه دارالفنون

ج)ناصرالدین شاه

-لشکر کشی به هندوستان

د)نادرشاه افشار

قتل و عام مردم کرمان-نهضت تنباکو

2

۱

نام و نام خانوادگی:

باسمه تعالی

نام پدر:

شماره صندلی:

پایه :نهم

شعبه کالس:

شماره صندلی:

رشته:متوسطه دوره اول

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

نام درس

مطالعات اجتماعی

محل مهر

تاریخ امتحان

۸۱/۳/۸۱

آموزشگاه

تعداد صفحه۴:

تعداد سوال:بخش اختیاری ۸۸

اداره سنجش آموزش وپرورش

بخش اجباری ۱۸

http://sanjesh.skh.medu.ir

زمان شروع۸۱:۳۱:

وقت  ۰۱ :دقیقه

بخش اجباری
دانش آموز عزیز در بخش اجباری سواالت به دو بسته تاریخ و مدنی تقسیم شده است لطفا به طور کامل به دو بسته پاسخ دهید .بارم این بخش  ۸۵نمره می
باشد.

بخش اول :تاریخ
گزینه مناسب را عالمت بزنید :
۸

در دوره حکومت  .....................نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد .
الف )مظفرالدین شاه

۱

ج)فتحعلی شاه

ب)احمدشاه

۶/۵

د)ناصرالدین شاه

کدام مورد جزء توطئه و دسیسه های دشمنان نمی باشد .
الف )ایجاد شورش و ناامنی

ب)شکل گیری نهادهای انقالبی

ج)ترور شخصیت های مردمی و انقالبی

د)جنگ تحمیلی

۶/۵

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید :
۳
۴
۵

جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد .

ص

غ

بعد از کودتای  ۲۸مرداد به تدریج نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران کمتر شد .

ص

غ

۶/۵
۶/۵

۳مورد از آثار جنگ جهانی اول برایران را بنویسید ؟

۱/۵

۰

اوضاع ایران در آستانه انقالب اسالمی چگونه بود (جدول زیر را کامل کنید .برای هر کدام یک مورد بنویسید)؟
از لحاظ فرهنگی و اجتماعی

از لحاظ سیاسی

از لحاظ اقتصادی

۱/۵

بخش مدنی
گزینه مناسب را عالمت بزنید :
۷

اولین شرط بقای هر جامعه ای  ...........................آن است .
الف )خانواده

۱

۸

ب)حمایت

۶/۵

ج)مراقبت

د)جمعیت

کدام یک از عوامل زیر موجب ناسازگاری بین زن و مرد نمی شود؟
الف )انتخاب نادرست همسر

ب)تربیت در دو محیط جداگانه

ج)رعایت اخالق و آداب همسر داری

د)تعارض بین نقش ها

۶/۵

..................با هدف همکاری مردم برای پیشبرد برنامه های اجتماعی ،فرهنگی  ،اقتصادی و عمرانی با توجه به شرایط و مقتضیات
هر منطقه از کشور تشکیل می شوند.
الف )شوراهای اسالمی

۶/۵

ب)مجلس مهستان

ج)شورای نگهبان

د)مجلس خبرگان

صحیح یا غلط بودن جمالت زیررا مشخص کنید :
۸۱

فرهنگ نقش زیادی در افزایش بهره وری دارد .

ص

3

غ

۶/۵

نام و نام خانوادگی:

باسمه تعالی

نام پدر:

شماره صندلی:

پایه :نهم

شعبه کالس:

شماره صندلی:

رشته:متوسطه دوره اول

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

نام درس

مطالعات اجتماعی

محل مهر

تاریخ امتحان

۸۱/۳/۸۱

آموزشگاه

تعداد صفحه۴:

تعداد سوال:بخش اختیاری ۸۸

اداره سنجش آموزش وپرورش
۸۸

۸۱
۸۳

بخش اجباری ۱۸

http://sanjesh.skh.medu.ir

زمان شروع۸۱:۳۱:

وقت  ۰۱ :دقیقه

سخن استاد شهید مرتضی مطهری ((،ایرانیان از دین اسالم نیرو و حیات گرفتند و هم نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن
کردند )) اشاره به ویژگی مشترک جامعه ایرانی یعنی ((ما مسلمانیم )) دارد.

ص

غ

از دیدگاه قرآن مهمترین هدف ازدواج فرزند آوری و تجدید نسل است .

ص

غ

۶/۵

گزینه مناسب را مشخص کنید ؟
عالمت(( ؟))  ( :ارزش –نماد –هنجار )

۱

پایبندی به دستورات دینی ( :ارزش – نماد – هنجار )
۸۴

۶/۵

احمد  ۱۸سال سن دارد قد او  ۱۷۵سانتی متر می باشد و به ورزش بسکتبال عالقه دارد .او عضو تیم بسکتبال مدرسه می باشد و
عصرها با تیم بسکتبال محله هم تمرین می کند .
در متن باال به هویت فردی و اجتماعی احمداشاره شده است لطفا دو مورد هویت فردی و دو مورد هویت اجتماعی در متن باال را
بنویسید؟

هویت فردی -۱

-۲

هویت اجتماعی -۱

-۲

۸۵

تعداد مناسب فرزندان به چه عواملی بستگی دارد ؟ ۲مورد

۸۰

سینا سه سال دیگر به سن تکلیف می رسد ولی او هم اکنون نماز خود را سر وقت میخواند پدر او برای این کارش هدیه ای خریده

۱

۶/۵

است .پدر سینا از کدام روش اجتماعی کردن استفاده کرده است؟
۸۷

دو مورد از وظایف حکومت را نام ببرید ؟

۸۱

مریم دوست دارد در مدرسه ای درس بخواند که تقریبا از امکانات اولیه آموزشی برخوردار باشد .او در تبریز زندگی می کند و می

۶/۵
۱

خواهد در کنار زبان فارسی ،زبان ترکی هم استفاده شود .مریم چندین سال است در بسیج فعالیت دارد و او با پشتکار فراوان درس
می خواند تا بتواند گامی در پیشرفت کشورش بردارد .
دانش آموز عزیز در متن باال به دو حق و وظیفه شهروندی اشاره شده است لطفا عنوان آن ها را بنویسید.
حقوق شهروندی(با توجه به متن)

-۱

-۲

وظایف شهروندی (با توجه به متن )

-۱

-۲

۸۸

بهره وری با چه مواردی ارتباط دارد ؟ ۲مورد

۱۱

یک واژه در عبارت زیر نادرست است لطفا صحیح آن را بنویسید ؟

۶/۵

برای افزایش بهره وری در فعالیت اقتصادی ،باید بهره وری در مصرف را افزایش دهیم .
۱۸

۱

۶/۵

در متن زیر به چند راهکار برای افزایش بهره وری اشاره شده است لطفا آن را مشخص کنید و عنوان راهکار را بنویسید ؟
مینا به همرا خواهرش به دندان پزشکی رفته بود چون کار خواهرش در دندان پزشکی حداقل یک ساعت طول می کشید او یکی از کتاب های
درسی اش را با خود برد تا در این زمان مطالعه کند .دکتر به خواهرش کارهایی را که بعد از پر کردن دندان نباید انجام دهد را تذکر داد و
خواهرش ب ه این نکات توجه کرد و سعی کرد همه را انجام دهد تا طول مدت عمر دندانش بیشتر شود .درست کردن دندانش هزینه باالیی داشت
و او تصمیم گرفت برنامه ای برای محدود کردن خرج های اضافی اش تا پایان ماه بنویسد .

راهکار ارائه شده در متن

عنوان راهکار برای افزایش بهره وری

4

۱

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
اداره سنجش آموزش وپرورش

تاريخ امتحان ۸۱/۳/۸۱
درس  :مطالعات اجتماعی نهم

راهنماي تصحيح سواالت هماهنگ پایه نهم
شماره

شرح پاسخ

سؤال

ل سیاره مشتری بیش از  ۰۶قمر دارد.
 1گزینه د -در سیاره های گازی تعداد قمر ها بیشتر است مث ا
2

علی باید ساعت خود را جلو بکشد زیرا ژاپن در شرق ایران قرار دارند و مردم خورشید را زودتر دیدهاند بنابراین از ساعتی
که در ایران می باشد گذشته است.

 3صحیح می باشد -در اول تیر ماه خورشید در نیمکره شمالی به مدال راس السرطان عمود می تابد.
4
5

طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان تا نصف النهار مبدا برحسب درجه .عرض جغرافیایی هر مکان
عبارت است از فاصله آن مکان با مدار استوا برحسب درجه.
زیست کره یا بیوسفر-
هواکره  ،آب کره و سنگ کره با هم محیطی مناسب را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده فراهم می سازند.

 6گزینه ج -فلت تبت بلندترین فلت جهان است.
7
8

مطالعه درباره اقیانوس ها و بستر آنها دشواری هایی دارد فشار زیاد آب تاریکی و دمای کم در اعماق آب کاوش های علمی
را با دشواری های زیادی روبرو می کند.
جریان های دریایی گرم و سرد بر آب و هوای مناطقی که از مجاورت آنها عبور می کنند تاثیر می گذارند همچنین .تلقی
آبهای گرم و سرد از مهمترین مناطق صید ماهی جهان است مانند نیوفوندلند در آمریکا یا شرق ژاپن.

 9غلط می باشد -در الیه ورد سپهر( تروپوسفر )هرچه از سطح زمین باالتر میرویم دمای هواکم می شود.

ریز
بارم
۰/۵

۱
۰/۵
۰/۵

۰/۵
۰/۵
۰/۵

۰/۵
۰/۵
۰/۵

الف )سهیل باید لباس خنک و نازک به همراه ببرد زیرا در این منطقه هوا همیشه گرم می باشد.

۰/۵

ب)سهیل باید با خود چتر به همراه ببرد زیرا رطوبت حدود  ۰۶درصد و میزان بارندگی سالیانه۰۰۶۶.میلیمتر است و این
منطقه از مناطق پر باران می باشد.
ج)درختان شاه پسند نارگیل قهوه سودانی و بامبو از جمله گیاهان و میوه های این منطقه می باشند.

۰/۵

11
د) -۱باید بین استفاده اقتصادی از جنگل ها و فرصت باز سازی تعادل به وجود بیاید میزان قطع درختان باید قاعده و
قانونی داشته باشد .و وقتی درختان قطع میشوند با برنامهریزی مناسب درختانی را جایگزین آنها کند .و فرصت رویش

۱

دوباره به درختان بدهد  -۰.کشاورزی و دامپروری با روشهای علمی و جدید راکمترین آسیب را به محیط زیست می رساند
به کشاورزان این منطقه آموزش بدهند-۳با ایجاد پارکهای وحش از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر مراقبت
کنند تا نسل آنها منقرض نشود.
-۱ 11بهبود بهداشت -۰بهبود تغذیه

۰/۵

 12گزینه الف -میزان درآمد و رفاه این عامل جنبه اقتصادی دارد و به معنای سطح مطلوب زندگی و رفاه اجتماعی است.

۰/۵

 13مهاجرت اروپاییان به آمریکا و استرالیا در قرن نوزدهم و بیستم اختیاری بود .مهاجرت مردم فلسطین اجباری بود.

۱

 14غلط میباشد -از عوامل داخلی نابرابری در جهان فرهنگ و باورهای غلط مردم است.

۰/۵

 15پایتخت شاه عباس :اصفهان -پایتخت شاه اسماعیل :تبریز  -پایتخت شاه تهماسب :قزوین می باشد

۱/۵

در دوره صفوی به سبب کم توجهی پادشاهان به شاعران شعر و ادب فارسی مانند دیگر رشته ها پر رونق نبود اما علم تاریخ
 16مورد توجه قرار داشت و افراد زیادی به ثبت و نگارش وقایع تاریخی میپرداختند .کتاب های تاریخی ارزشمندی از این
دوره به جا مانده است

۰/۵

 17گزینه ج  -صنعت بافندگی یکی از صنایع پر رونق ایران دوره صفوی بود که با صنعت نساجی اروپا رقابت می کرد.

۰/۵

 18عهدنامه ترکمانچای -بین کشور ایران و روسیه

۱/۵

الف آقا محمد خان قاجار  :قتل و عام مردم کرمان – .ب)
 19ج)ناصرالدین شاه:نهضت تنباکو
تاسیس مدرسه دارالفنون اضافی میباشد

-

کریم خان زند :دوران آسایش و آرامش کشور -

د) نادر شاه افشار :لشکرکشی به هندوستان –

۱

بخش اجباری
 1گزینه الف-مظفرالدین شاه  -در دوره حکومت مظفرالدین شاه رویدادی بزرگ در ایران رخ دادو آن انقلب مشروطیت بود.
2

گزینه ب -شکل گیری نهاد های انقلبی.
ترور شخصیت های مردمی و انقلبی و جنگ تحمیلی و ایجاد شورش و ناامنی توطئه و دسیسه های دشمنان میباشد

۰/۵
۰/۵

 3صحیح می باشد -جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد.

۰/۵

 4غلط می باشد -پس از کودتای  ۰۰مرداد به تدریج نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران بیشتر شد.

۰/۵

جنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیریهای
5

نظامی دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست دادنافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت
مرکزی گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت .در آن سالها ایرانیان دچار مصیبت های بزرگی مانندقحطی،

۱/۵

فقر و گرسنگی و شیوع بیماریهای واگیردار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.
از لحاظ سیاسی -۱حکومت پهلوی به بیگانگان وابسته بود و نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران
بر نارضایتی مردم افزوده بود استبداد و سرکوب عامل دیگری بود که خشم و نفرت ایرانیان را علیه حکومت شاه برمی
انگیخت -۰رژیم پهلوی حقوق ملت و اصول قانون اساسی مشروطه را نادیده می گرفت .نمایندگان مجلس شورای ملی و
هیئت وزیران در برابر شاه هیچ اختیاری نداشتند و کامل مطیع بودندروزنامه ها نیز آزادی نداشتند و نمی توانستند از شاه
و مقام های حکومتی انتقادکنند ساواک و ماموران نظامی با انواع شکنجه ها مخالفان را سرکوب می کردند و عده زیادی
 6مخالفان به اعدام زندان و تبعید محکوم شده بودند.
از لحاظ فرهنگی و اجتماعی حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزشهای اسلمی توجهی نداشت وبرنامه های رادیو و تلویزیون و

۱/۰

سینما در جهت بی بند و باری و تخریب ارزشهای اسلمی بود.
از لحاظ اقتصادی حیف و میل و غارت ثروت و سرمایه های ملی کشور توسط خاندان پهلوی و مقامهای حکومتی از جمله
موارد دیگری بود که به گوش مردم می رسید وآنان را خشمگین تر می کرد این در حالی بود که بیشتر مردم به ویژه در
روستاها و شهرهای کوچک در فقرو محرومیت به سر می بردند.
7

گزینه د -شرط بقای هر جامعهای جمعیت آن است و بدون وجودجمعیت کافی در یک جامعه فعالیتهای آن دچار اختلل
می شود..

 8گزینه ج -رعایت اخلق و آداب همسرداری
9
11
11
12

گزینه الف -شوراهای اسلمی -شوراهای اسلمی با هدف همکاری مردم براپیشبرد برنامه های اجتماعی فرهنگی اقتصادی
عمرانی با توجه به شرایط و مقتضیات هر منطقه از کشور تشکیل میشوند.
صحیح می باشد -فرهنگ نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه نیز دارد اگر همه افراد بهره وری در فعالیت های
مختلف را ارزش بدانند جامعه از نظر مادی و معنوی پیشرفت می کند.
غلط میباشد -سخن استاد شهید مرتضی مطهری اشاره به ویژگی مشترک جامعه ایرانی (ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی
غنی) داریم.
غلط می باشد -از دیدگاه قرآن با توجه به معنی آیه  ۰۱سوره روم مهمترین هدف از ازدواج و برقراری آرامش و محبت بین
زن و مرد است

 13علمت سوال جزوه نماد های ما میباشد و پایبندی به دستورات دینی از جمله ارزش های ما است.

۶ /۰
۶ /۰
۶ /۰
۶ /۰
۶ /۰
۶ /۰
۱

14
15
16

هیجده سال سن  ،قد  ۱۷۰سانتیمترو علقه به ورزش بسکتبال جزو هویت های فردی احمد می باشد و عضویت در تیم
بسکتبال مدرسه و عضویت در تیم بسکتبال محله هویت های اجتماعی او می باشد.
خانواده هایی که در آنها والدین توانایی الزم برای -۱تربیت مناسب فرزندان را دارند و از -۰وضعیت معیشتی مناسبی نیز
برخوردارند شایسته تعداد فرزندان بیشتری داشته باشند.
پدر سینا از روش تشویق برای اجتماعی کردن او استفاده کرده است رفتارهای پسندیده فرزندتشویق و تحسین کردن و با
ابراز علقه به خرید هدیه و مانند آن فرزندان را به تقویت و تداوم آن رفتارها تشویق کردن.

۱
۶ /۰
۶ /۰

از جمله وظایف حکومت و وضع قوانین و مقررات الزم در امور مختلف اجرای قوانین ،برقراری نظم و امنیت  ،رسیدگی به
 17اختلفات و شکایت ها .عمران و آبادانی کشور ایجاد وسایل و امکانات الزم برای رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم و
غیره ۱۱۰.... .صفحه کتاب مطالعات اجتماعی نهم

۱

حقوق شهروندی  -۱:آموزش در مدارس :حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی-۰ .یادگیری و آموزش زبان ترکی در کنار
 18زبان فارسی :حقوق فرهنگی
وظایف شهروندی -۱:عضویت در بسیج در :دفاع از کشور -۰درس خواندن با جدیت :همکاری با دولت
19
21

۱

بهره وری با صرفه جویی ،انجام دادن کارها به صورت آگاهانه و عاقلنه جلوگیری از اسراف و اتلف منابع استفاده صحیح از
امکانات و نعمتهای الهی کاهش هزینهها و مانند آن ارتباط دارد.
برای افزایش بهره وری در فعالیت های اقتصادی باید به بهره وری در تولید و توزیع افزایش دهیم والگوی مصرف را نیز
عقلنی کنیم.

۶ /۰
۶ /۰

-۱خواندن کتاب درسی در مطب دکتر :استفاده مناسب از وقت و زمان
 -۰ 21انجام تذکرات دکتر :انجام دادن کارها از روی آگاهی
-۳داشتن برنامه برای محدود کردن خرج های اضافی :تنظیم جدول بودجه اقتصادی

۱

موفق باشيد
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مدت امتحان 05 :دقیقه
سواالت در  4صفحه

در نوبت خرداد ماه 9318

نمره

سواالت مطالعات پایه هفتم
8

مهمترین حق همه انسانها ،حق تشکیل خانواده است.

5

پیام بیت زیر مصداق کدام مفهوم است؟
«دست گیریم زهم تا که پریشان نشویم
الف) همکاری

3

4

نادرست

درست

5/50
سنگالخ است ره و دست کسی بر تور است»

ب) همیاری

د) همدلی

ج) همراهی

کدام یک از اطالعات زیر را نمیتوان از نقشه های جغرافیایی به دست آورد؟
الف) شکل واقعی قارهها و اقیانوسها

ب) محل دقیق کوهها و رودها

ج)اطالعات جادهای و بناهای تاریخی

د) محل دقیق پلها و سدها

5/50

آقای حسینی میخواهد در انتخابات مجلس کاندید شود .صالحیت او باید توسط کدام نهاد تایید شده تا بتواند در
5/50

انتخابات شرکت کند؟
الف) رهبر
0

6

5/50

ب) مجلس شورای اسالمی

د) قوه قضاییه

ج) شورای نگهبان

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) فعالیتی است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند؟

5/50

ب)پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ایران کدام است؟

5/50

دامنههای شمالی و جنوبی البرز را از نظر بارش و پوشش گیاهی باهم مقایسه کنید؟
8

7

با توجه به عبارات داده شده داخل پرانتز جدول زیر را تکمیل نمایید( .دو مورد اضافی است).
«آخرین حکومت ایران باستان -اردشیر بابکان  -کورش – نخستین حکومت آریایی در ایران  -نخستین امپراتوری
قدرتمند -بیرون راندن بیگانگان از کشور – هگمتانه  -صد دروازه»
سلسله

هخامنشیان

بنیانگذار

اشکانیان

ساسانیان

8/0

اشک

اهمیت تاریخی
پایتخت
1

بابل

تیسفون

چه اقداماتی باعث رونق تجارت در زمان حکومت داریوش اول شد؟دو مورد را بنویسید.
5/0
ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف
8

نام درس :مطالعات اجتماعی (طرح جامع)

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 85 :صبح

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم داوطلبان طرح جامع

مدت امتحان 05 :دقیقه
سواالت در 4صفحه

نمره

در نوبت خرداد ماه 9318

کتیبههای به جا مانده از دوره هخامنشیان به چه زبان و خطی نوشته شده است؟

5/0

سواالت مطالعات پایه هشتم
8

درست

پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل نکردن خشم است.

5/50

نادرست

در جملهی زیر عناصر ارتباط را مشخص کنید؟
5

8

(محمد برای رضا لطیفهای تعریف کرد و رضا خندید).
به چه علت کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی توانسته اند اقتصاد خود را متحول کنند؟ دو مورد ذکر نمایید.

5/0

3

هدف امام حسین (ع) از قیام علیه بنی امیه چه بود؟(دو مورد)
4

8
8

هجوم مغوالن به ایران چه پیامدهایی در پی داشت ؟ (دو مورد )
0

6

آب و هوای اقیانوسی در کدام قسمت اروپا حاکم است؟
الف)انگلستان و ایرلند

5/50

ب)شبه جزیره اسکاندیناوی

ج) مرکز و شرق اروپا

د) جنوب اروپا

جدول زیر را کامل کنید.
ناهمواری ها

شیب

شکل قله

آتشفشان

دره

8

7
اروپای پیر

گنبدی شکل

باز

اروپای جوان

ندارد

تند

سواالت مطالعات پایه نهم
8

اولین شرط بقای هر جامعهای ،جمعیت آن است.

5

فرایند اجتماعی شدن ،نخست در مدرسه رخ میدهد.

درست
درست

نادرست
نادرست

ادامه سواالت در صفحه بعد
ادامه سواالت در صفحه بعد

5/50
5/50

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف
3

7

سواالت در 4صفحه

در نوبت خرداد ماه 9318

نمره

ب)  815درجه

ج)  85درجه

د) صفر درجه

5/50

جنگ جهانی دوم با هجوم برق آسای آلمان به چه کشوری آغاز شد؟
ج) لهستان

ب) انگلیسی

د) فرانسه

5/50

کدام پادشاه صفوی پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد؟
الف)شاه عباس

6

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 85 :صبح

مدت امتحان 05 :دقیقه

مدار استوا چند درجه است؟

الف) شوروی
0

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم داوطلبان طرح جامع

الف)  65درجه
4

نام درس :مطالعات اجتماعی (طرح جامع)

ج) شاه تهماسب

ب) شاه اسماعیل

د) شاه سلطان حسین

5/50

کدام یک از موارد زیر از پیامدهای نامطلوب تک فرزندی محسوب نمی شود؟
الف)رشد اجتماعی کودک کاهش می یابد.

ب) از حمایت و محبت خواهر و برادر محروم می شود.

ج) از داشتن هم بازی محروم می شود.

د) از لذت ارتباطات وسیع خانوادگی برخوردار می شود.

5/50

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد ؟
8
ب) عهدنامه ترکمان چای بین ایران و کدام کشور بسته شد؟

1

سیارات درونی و بیرونی را با یکدیگر مقایسه کنید؟(دو مورد)

8

دو مورد از عوامل طبیعی و انسانی که سبب جذب یا دفع جمعیت می شود را بنویسید؟

85

چرا امیرکبیر با استخدام معلمان انگلیسی و روسی مخالف بود؟

88

دو مورد از موانع و مشکالت حکومت مشروطه را فقط نام ببرید؟

8

8

8

8

ادامه سواالت در صفحه بعد
ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی (طرح جامع)

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 85 :صبح

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم داوطلبان طرح جامع

مدت امتحان 05 :دقیقه
سواالت در 4صفحه

نمره

در نوبت خرداد ماه 9318

85

دو راهکار مهم برای افزایش بهرهوری ذکر نمایید.

83

تصاویر زیر کدام یک از عناصر هویت ملی (ویژگی های مشترک جامعه ایرانی) را نشان میدهند؟

8

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

5/0

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

84
جدول زیر را کامل کنید.

80

8

حقوق شهروندی

-8

تکلیف شهروندی

-8

دو مورد از مهمترین وظایف حکومتها را بنویسید؟

8

جمع بارم

موفق و پیروز باشید.

ادامه سواالت در صفحه بعد

02

بسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

راهنمای تصحیح جامع

نام درس :مطالعات اجتماعی – طرح جامع

تاریخ امتحان81/3/81 :

اداره سنجش
مدیریت آموزش و پرورش .............................

ردیف

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

مطالعات هفتم

8

پایه نهم خرداد ماه 9318
نمره
بارم

نادرست

0/52

ب) همیاری

/52

3

الف) شکل واقعی قارهها و اقیانوسها

0/52

4

ج) شورای نگهبان

0/52

2

الف) توزیع

6

در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا قرار دارد ،برف و باران فراوان می بارد .این دامنه ها پوشیده از جنگل

5

ب) منطقه شهری تهران

0/52

0/2

0/52

8

های انبوه است .به عکس ،دامنه های جنوبی البرز کم رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران دریافت می
کنند و در نتیجه پوشش گیاهی کمتری دارند.
هر مورد 0/52

7

1

سلسله

هخامنشیان

اشکانیان

ساسانیان

بنیانگذار

کورش

اشک

اردشیر بابکان

اهمیت تاریخی

نخستین امپراتوری قدرتمند

بیرون راندن بیگانگان از کشور

آخرین حکومت ایران باستان

پایتخت

بابل

صد دروازه

تیسفون

امنیت در راه ها برقرار  -بنا کردن کاروانسراهایی در فاصله های معین – ضرب سکه

8

زبان پارسی باستان و با خطّ میخی

8

درست

8/2

0/2
0/2

مطالعات هشتم
0/52

5

محمد=فرستنده

3

از طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی

4

لطیفه = پیام

رضا=گیرنده خندید=بازخورد

8
0/2

 -8اصالح امت جدّم رسول اهلل -5 ،امر به معروف و نهی از منکر
-3پیاده کردن سیره رسول اهلل و پدرم علی بن ابیطالب است.
1

8

بسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

راهنمای تصحیح جامع

اداره سنجش

نام درس :مطالعات اجتماعی – طرح جامع

تاریخ امتحان81/3/81 :

پایه نهم خرداد ماه 9318

مدیریت آموزش و پرورش .............................

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

بر اثر این هجوم ،بسیاری از ایرانیان جان باختند و تعداد زیادی به اسارت درآمدند یا آواره شدند.
ترس و وحشت سراسر ایران را فراگرفت و مردم دچار سرخوردگی شدند.
2

8

میل به گوشه گیری و دوری از اجتماع درجامعه ،رواج یافت .سپاهیان چنگیز در جریان هجوم به ایران،
شهرها و آبادیهای زیادی را ویران کردند و آسیب فراوانی به مزارع کشاورزی و قنات ها وارد کردند .مغوالن
همچنین مساجد ،مدارس و کتابخانه ها را خراب کردند و کتابها را سوزاندند.

0/52

الف)انگلستان و ایرلند
6

7

ناهمواری ها

شکل قله

شیب

دره

آتشفشان

اروپای پیر

گنبدی شکل

مالیم

باز

ندارد

اروپای جوان

نو ک تیز

تند

تنگ

دارد

ردیف
8

مطالعات نهم

8

بارم

درست

0/52

5

نادرست

0/52

3

د) صفر درجه

0/52

4

ج) لهستان

0/52

2

الف)شاه عباس

0/52

6

د) از لذت ارتباطات وسیع خانوادگی برخوردار می شود.

0/52

7
1

الف) جنگل های بارانی استوایی

8

ب) روسیه
به جواب های صحیح مرتبط با سوال نمره منظور گردد.

سیارات درونی سطوح سنگی و جامد دارند ولی سیارات بیرونی از گازهای مختلف تشکیل شده اند.
سیارات درونی تعداد قمر کمتری دارند ولی در سیاره های بیرونی ،تعداد قمرها بیشتر است.
2

8

بسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

راهنمای تصحیح جامع

اداره سنجش

نام درس :مطالعات اجتماعی – طرح جامع

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
8

پایه نهم خرداد ماه 9318

نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشت ها و جلگه های آبرفتی و حاصلخیز

نمره
8

و نواحی دارای منابع آب کافی ،جمعیت زیادی را به خود جذب می کند .درحالی که جمعیت به نواحی گرم و خشک
یا مرتفع و سرد یا مکان هایی که آب کافی و خاک حاصلخیز ندارند جذب نمی شود.
80
88

85

زیرا توجه ویژهای به حفظ استقالل کشور داشت و درصدد قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران بود.

د .انجام دادن کارها از روی آگاهی
83

ب (اختالف و دودستگی میان مشروطه خواهان

8

ب.نظم ،ترتیب و انضباط در کارها ج.اصالح عادتهای غلط مصرفی

8

الف) مخالفت طرفداران حکومت استبدادی

الف .استفاده مناسب از وقت و زمان

الف) سرزمین

8

ه .تنظیم جدول بودجه اقتصادی
ب) زبان مشترک ما فارسی است.

0/2

84
حقوق شهروندی

حق برخورداری از عدالت قانونی -حق برخورداری از عدالت قضایی-
حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی -حق مشارکت سیاسی -حقوق فرهنگی

تکلیف شهروندی

8

رعایت قانون و مقررات -همکاری با دولت -پرداخت مالیات و عوارض -دفاع از کشور
امر به معروف و نهی از منکر

82

وضع قوانین و مقررات الزم در امور مختلف -اجرای قوانین-برقراری نظم و امنیت-رسیدگی به اختالفات و شکایت ها
تعلیم و تربیت-حفظ میراث فرهنگی-سیاست گذاری فرهنگی-عمران و آبادانی کشور -دفاع از کشور و حفظ تمامیت
ارضی -ایجاد وسایل و امکانات الزم برای رفع نیازهای معیشتی ،اجتماعی و اقتصادی مردم-
ایجاد هماهنگی بین فعّالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی-مدیریت منابع طبیعی و ثرو تهایی که به عموم مردم
تعلق دارند -حمایت از گروه های خاص و نیازمند مانند کودکان بی سرپرست ،معلوالن و از کارافتادگان.
موفق و پیروز باشید.

3

8

بسمه تعالی

اصالحیه راهنمای تصحیح درس مطالعات اجتماعی (طرح جامع )
بخش سواالت پایه نهم :
بارم سوال شماره  5که  3نمره بوده  (0/25 ،بیست وپنج صدم ) نمره منظور شود .
بارم سوال شماره  5که  0/5نمره بوده  3 ،نمره منظور شود .
بارم سوال شماره 32که  0/55نمره بوده  3 ،نمره منظور شود ( در صورتیکه دو مورد نوشته شده نمره کامل داده شود ).
باعذر خواهی فراوان موفق وپیروز وسربلند باشید

باسمه تعالي

جدول مشخصات سواالت امتحانات جامع هماهنگ استانی
سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعي

محتوا
(فصل  ،بخش  ،موضوع)
پایه هفتم فصل-1درس(1من حق دارم)
پایه هفتم-فصل-3درس(2همدلی و
همیاری در حوادث)
پایه هفتم-فصل -2درس(9من کجا
زندگی می کنم؟)
پایه هفتم-فصل-5درس(4قانون گذاری)
پایه هفتم-فصل-4درس(7تولید و توزیع)
پایه هفتم-فصل-7درس (13جمعیت
ایران)
پایه هفتم-فصل-2درس(10ایران ،خانۀ
ما)
پایه هفتم-فصل-10درس(19آریایی ها و
تشکیل حکومت های قدرتمند درایران)و
درس(50امپراتوری های ایران باستان
چگونه کشور را اداره می کردند؟)
پایه هفتم-فصل-11درس(55او ضاع
اقتصادی در ایر ان باستان)
پایه هفتم-فصل-15درس(54دانش و هنر
در ایران باستان)
پایه هشتم-فصل-3درس(2آسیب های
اجتماعی و پیشگیری از آنها)
پایه هشتم-فصل-4درس(7ارتباط و
رسانه)
پایه هشتم-فصل-10درس(19ویژگی
های منطقۀ جنوب غربی آسیا)

پايه ی نهم در

ماه سال 9318

تاريخ امتحان9318/ 3 / 98 :

حيطه

ساعت شروع امتحان 01 :صبح
بارم نمره

تعداد و نوع سؤال

شمارهی سؤال در
برگهی امتحان

0/52

درست/نادرست

1

همدلی

*

0/52

تستی

5

کاربری نقشه

*

0/52

تستی

3

وظایف شورای نگهبان

*

0/52
0/52
0/52

تستی
کوتاه پاسخ
کوتاه پاسخ

4
)2الف
)2ب

مقایسه دامنه های شمالی و جنوبی البرز از لحاظ بارش و چوشش گیاهی

*

1

نحلیلی/تشریحی

6

موسس-اهمیت تاریخی و پایتخت حکومت های هخامنشی-اشکانیان و ساسانیان

*

1/2

شناسایی

7

علل رونق تجارت در زمان داریوش اول

*

0/2

تشریحی

8

خط و زبان کتیبه های دوره ی هخامنشی

*

0/2

تشریحی

9

نتیجه خشم

*

0/52

درست/نادرست

1

1

شناسایی

5

0/2

کوتاه پاسخ

3

هدف آشنايي با
مهم ترین حق همه انسان ها

دانشي

*

معنی توزیع در مبادالت

*

پرجمعیت ترین وپرتراکم ترین ناحیه ایران

*

*

عناصر ارتباط
علل پیشرفت اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی

فرا دانشي

*

پایه هشتم -فصل-2درس (10از رحلت
پیامبر تا قیام کربال) نینوا(
پایه هشتم-فصل-8درس(12حملۀ چنگیز
و تیمور به ایران)
پایه هشتم-فصل-11درس(51ویژگی
های طبیعی و انسانی اروپا)
پایه هشتم -فصل-11درس(51ویژگی
های طبیعی و انسانی اروپا)
پایه نهم-فصل -10درس (19کارکردهای
خانواده)
پایه نهم -فصل-9درس(17فرهنگ)
پایه نهم -فصل -1درس(1گوی آبی زیبا)
پایه نهم -فصل-7درس(14ایران در
دوران حکومت پهلوی)
پایه نهم -فصل-2درس (9ایرانی متحد و
یکپارچه)
پایه نهم -فصل-10درس(50آرامش در
خانواده)
پایه نهم -فصل-3درس(2پراکندگی
زیست بوه های جهان)
پایه نهم-فصل-6درس(11تالش برای
حفظ استقالل و اتحاد سیاسی ایران)
پایه نهم -فصل-1درس(1گوی آبی زیبا)
پایه نهم -فصل-4درس(7جمعیت جهان)
پایه نهم -فصل-6درس(15درجست
وجوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی)
پایه نهم -فصل-7درس (13انفالب
مشروطیت؛موانع و مشکالت)
پایه نهم -فصل-15درس(53بهره وری-
چیست؟)

هدف امام حسن(ع)از قیام

*

1

تشریحی

4

پیامدهای هجوم مغوالن به ایران

*

1

تشریحی

2

محل آب و هوای اقیانوسی در اروپا

*

0/52

تستی

6

ویژگی های اروپای پیر و جوان

*

1

کامل کردنی

7

اهمیت فرزندآوری

*

0/52

درست/نادرست

1

فرهنگ آموختنی است

*

موقعیت مکانی

*

آغاز جنگ جهانی دوم

*

0/52
0/52
0/52

درست/نادرست
تستی
تستی

5
3
4

شکل گیری حکومت صفوی

*

0/52

تستی

2

0/52

تستی

6

پراکندگی زیست بوم ها

*

0/2

کوتاه پاسخ

)7الف

نتایج حمله روسیه به ایران

*

0/2

کوتاه پاسخ

)7ب

1
1
1

تحلیلی-تشریحی
تشریحی
تشریحی

8
9
10

1

تشریحی

11

1

تشریحی

15

*

پیامدهای نامطلوب تک فرزندی

*

مقایسه سیارات درونی و بیرونی
پراکندگی جمعیت

*

اقدامات امیرکبیر

*

موانع و مشکالت انقالب مشروطیت

*

راهکارهای افزایش بهره وری

*

پایه نهم -فصل=9درس(18هویت)
پایه نهم -فصل-11درس(55حقوق و
تکالیف شهروندی)
پایه نهم -فصل-11درس(51نهاد
حکومت)

هویت ملی

*

حقوق و تکالیف شهروندی

*

وظایف حکومت ها

*

0/2
1

کوتاه پاسخ
تشریحی

13
14

1

تشریحی

12

جمع

راهنماي تكميل جدول مشخصات سوال :
 -1قبل از طراحي سؤال دستور كار طراحي سؤال را مطالعه فرماييد.

 -6نوع سؤال براساس دستور كار طراحي سؤال تعيين شود.

 -2ستون محتوا و ستون بارم نمره  ،براساس مجموعه بارم بندی و حذفيات تكميل گردد.

 -7سؤال دانشي و فرادانشي براساس دستور كار طراحي سؤال تعيين شود.

 -3باتوجه به محتوا و نيز بارم نمره  ،نسبت به تعيين اهداف مورد نظر در امتحان اقدام گردد.

 -8پس از نهايي شدن جدول مشخصات نمون برگ صفحه بعد در پشت همين صفحه چاپ و امضا شود.

 -4با توجه به اهداف نسبت به تعيين تعداد و نوع سؤال اقدام گردد.

 -9پس از امضای طراحان و كارشناس مسئول/كارشناس سنجش  ،نمون برگ در پاكت محتوی  CDقرار داده شود.

 -5پس از تايپ سؤال و تأييد نسخه های اصلي  ،ستون مربوط به شماره سؤال تكميل گردد.
اداره سنجش آموزش و پرورش استان اصفهان

باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:
ردیف

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدت امتحان06 :دقیقه

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 86 :صبح

سواالت در  5صفحه

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318

نمره

سواالت اجباری :دانش آموزان عزیز در این بخش لطفاً به تمامی سواالت  1تا  42پاسخ دهید.
 -8رژیم شاه امام خمینی(ره) را در  83آبان سال  8333به کشور عراق تبعید کرد.

درست □

نادرست □

6/52

-5انقالب کبیر فرانسه همزمان با تأسیس سلسله افشاریه در اروپا رخ داد.

درست □

نادرست □

6/52

 -3کدام گزینه جزء موانع و مشکالت حکومت مشروطه محسوب نمیشود؟
الف) استبداد محمدعلی شاه □

ب) مخا لفت روسها با مشروطیت □

ج)اختالف بین مشروطهخواهان □

د) مخالفت انگلیسیها با مشروطیت □

6/52

 -3قیام  88دی ماه  8320مردم قم به چه دلیلی رخ داد؟
ب) چهلم شهدای  58بهمن مردم تبریز □

الف) درگذشت مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی □
ج) انتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات □

6/52

د) قیام خونین  81شهریور مردم تهران □

 -2جدول زیر مربوط به نارضایتی مردم از حکومت پهلوی میباشد؛ آن را کامل نمایید.

بخش تاریخ

نارضایتی فرهنگی

نارضایتی اقتصادی
-8

8

-8

 -0در دورۀ قاجار ،چه عواملی انگیزه و اراده مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟(دو مورد ذکر
8

نمایید).
 -1نهادهای زیر با چه هدفی شکل گرفتند؟
الف) بسیج مستضعفان:

8

ب) جهاد سازندگی:
 -1به نظر شما چه شباهت و تفاوتی بین نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن صنعت نفت وجود دارد؟ (یک شباهت و یک
تفاوت کافی است).
8
شباهت:
تفاوت:
 -8اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم ،دقت در انتخاب همسر است.

درست □

نادرست □

6/52

 -86واژه شهروندی به روابط متقابل مردم و قانون اشاره دارد.

درست □

نادرست □

6/52

 -88بهرهوری در گذشته وجود نداشته و با صنعتی شدن رایج شده است.

بخش
مدنی

درست □

نادرست □

6/52

 -85پدر پارسا نظامی است ،در نظام ،نظم و انضباط بسیار اهمیت دارد .پدر پارسا این نظم را در زندگی خویش نیز
اعمال می کند.مشخص کنید؛ کدام یک از ابعاد هویتی او بر دیگری تأثیر گذاشته است؟
الف) جسمانی بر اخالقی □

ج) اجتماعی بر جسمانی □

ب) اجتماعی بر فردی □

6/52
د) فردی بر اجتماعی □

 -83کدام یک از موارد زیر از پیامدهای نامطلوب تک فرزندی محسوب نمیشود؟
الف)رشد اجتماعی کودک کاهش مییابد□ .

ب) از حمایت و محبت خواهر و برادر محروم میشود□ .

ج) از داشتن هم بازی محروم میشود□ .

د) از لذت ارتباطات وسیع خانوادگی برخوردار میشود□ .
1

6/52

ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان86 :صبح

مدت امتحان06 :دقیقه
سواالت در  5صفحه

نمره

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318
 -83بهرهوری سبز یعنی...............
الف) افزایش تولید ،حداقل هزینه مصرف □

ب) افزایش تولید با هدف کیفیت مرغوبتر □

ج) افزایش تولید با هدف سود بیشتر □

د) افزایش تولید با حفظ محیط زیست

6/52

 -82ویژگیهای اکتسابی و انتسابی را با یکدیگر مقایسه کنید.
8
 -80نوع حقوق شهروندی را از میان واژگان زیر انتخاب نموده ،و در مقابل جمله مربوط به آن در جدول بنویسید.
مورد اضافه است).

(یک

(عدالت قانونی -عدالت قضایی -تأمین اجتماعی -حقوق فرهنگی)

الف) دسترسی آسان به آموزش و پرورش

6/12

ب) جلوگیری از پایمال شدن حقوق انسانها
ادامه
بخش

ج) حمایت از تعلیم و تربیت شایسته

مدنی  -81دو مورد از نتایج تولد فرزند (فرزندآوری) را بنویسید
8
 -81تصاویر زیر کدام یک از عناصر هویت ملی(ویژگی های مشترک جامعه ایرانی) را نشان می دهند.

6/2
ب) ..........................

الف) ........................
 -88در متن زیر (هنجار -نماد -ارزش) را مشخص کرده و در جدول بنویسید.

«عید نوروز به سواح ل نیلگون خلیج همیشه فارس رفته بودیم .در سواحل قوانین خاصی حاکم بود؛ از جمله این که باید در
مناطق مشخص شده شنا میکردیم و ماشین را در پارکینگ ،پارک مینمودیم .در بین جنوبیها صداقت موج میزد .لباس-
های محلی مردم جنوب ،بسیار جالب بود .سعی کردیم از خرید اضافی پرهیز نماییم؛ زیرا یکی از راههای موفقیت در

6/12

زندگی ،صرفهجویی است .در ضمن از بازار ساحلی برای برخی از اقوام هدیه گرفتیم».
هنجار

ارزش

2

نماد

ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان86 :صبح

مدت امتحان06 :دقیقه
سواالت در  5صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318

نمره

 -56فرض کنید خانواده شما در تعطیالت تابستان قصد سفر دارند .دو راهکار مناسب برای افزایش بهرهوری و داشتن
8

مسافرتی لذتبخش ،پیشنهاد دهید.
ب)

الف)

 -58دو مورد از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی را بنویسید.
6/2

ادامه بخش مدنی

 -55اقتصاد مقاومتی چیست؟
8
 -53منظور از «تعارض نقش» را با ذکر مثال توضیح دهید.
8

 -53مالیات و عوارض چه تفاوتی با هم دارند؟
8
سواالت اختیاری :دانش آموز عزیز لطفاً در این بخش دو فصل را به دلخواه انتخاب کنید و فقط به سوالهای همان دو
فصل پاسخ دهید.
 -52در جمالت زیر یک اشتباه علمی وجود دارد آن را اصالح نمایید( .فعل جمله صحیح است).
6/2

الف) یکی از نتایج حرکت انتقالی زمین ،پیدایش شب و روز است.
ب) نصف النهاراتی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند به طور توافقی ساعت متفاوتی دارند.
 -50با توجه به شکل مقابل مشخص کنید که در نیمکره شمالی کدام پدیده بوجود آمده است؟ در مورد آن توضیح دهید.
فصل

الف) انقالب تابستانی □

ب) انقالب زمستانی □
8

اول

-51اگر مسافری از اصفهان به تورنتو (کانادا) سفر کند باید ساعت خود را عقب بکشد یا جلو؟ چرا؟
8
3

ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان86 :صبح

مدت امتحان06 :دقیقه
سواالت در  5صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318
-51چرا مطالعات در مورد اقیانوسها و بستر آنها با دشواری های زیادی روبهرو است؟(سه مورد ذکر نمایید).
................................................-5

...............................................-8

...........................................-3

 -58از نتایج حرکت ورقهها در پوسته ،سه مورد بنویسید.

نمره

6/12

6/12

.......................................-5

فصل

............................-8

دوم

-36نام محیطهای زمین را بر روی شکل مقابل نشان دهید.

...................................-3
8

1
4
2

3

 -38هر یک از مناطق زیر در کدام زیست بوم واقع شدهاند؟
توندرا

بیابان

تایگا

ساوان
6/12

الف) کانادا (
ج) حاشیه اقیانوس منجمد شمالی (

فصل

)

ب) مجاور جنگل های استوایی آفریقا (

)

)

-35چه راهکارهایی را برای حفاظت از جنگلهای استوایی پیشنهاد میدهید؟ ( دو مورد)

8

سوم
6/12

 -33مهم ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند را بنو یسید؟ (سه مورد )

ادامه سواالت در صفحه بعد
4

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره سنجش

تاریخ امتحان81/3/81 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان86 :صبح

مدت امتحان06 :دقیقه
سواالت در  5صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 9318
 -33تفاوت میان موالید و مرگ و میر رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد.

درست 

نادرست 

نمره
6/52

 -32در دو قرن اخیر کدام عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میر شده است؟
الف) بهبود آموزش 
فصل

ب) درآمد زیاد 

د) بهبود تغذیه

ج) مهاجرت از روستا 

-30مالکهای توسعه انسانی عبارتند از:

چهارم الف)................... ......................

ب).................................

ج)........................................

 -31کدام مناطق زمین جمعیت بیشتری به خود جذب میکند؟

/52

6/12

6/52

-31مهاجرت اجباری و اختیاری چه تفاوتی با هم دارند؟ برای هرکدام یک مثال بزنید.
8

6/2

 -38من کیستم؟ ().................................................
( از صوفیان معروف زمان خود بودم؛ که پیروان زیادی داشتم؛ خانقاهم در اردبیل مورد توجه مردم و حاکمان محلی بود).
 -36دو عامل گسترش و رونق تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.
ب) ..................................................

فصل

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

پنجم

 -38اوضاع سیاسی ایران در ارتباط با دشمنان خارجی ،هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟( این وضعیت را در دو

8

سطر تشریح نمایید).
8

 -35چرا امیرکبیر مدرسهی دارالفنون را تأسیس کرد؟
8

فصل  -34در ارتباط با حکومت زندیه به سواالت زیر پاسخ دهید.
ششم

الف) بنیانگذار سلسله..................... :

6/2

ب) نوع رفتار بنیانگذار با مردم...................... :

 -33دالیل افزایش فعالیتها و رقابتهای استعماری کشورهای اروپایی بعد از انقالب صنعتی بود؟
الف).............................................

8

ب)...............................................
جمع بارم
موفق و پیروز باشید.
5

56

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

نام درس :مطالعات اجتماعی
تاریخ امتحان:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ردیف

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

خرداد نهم

پایه نهم  ....ماه 9318
نمره
بارم

1

نادرست

0/52

5

نادرست

0/52

3

گزینه د

0/52

4

گزینه ج

0/52

2

نارضایتی فرهنگی :بیتوجهی به فرهنگ و ارزشهای اسالمی
نارضایتی سیاسی -1 :وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به بیگانگان  -5نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه

1

آمریکا در امور ایران ( یک موردکافی است).
موفقیت نهضت تنباکو و در پی آن ،قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی ،انگیزه مردم را برای مبارزه با

1

6
7

الف) دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی و مرز و بوم کشور ب) عمران و آبادانی روستاها

1

8

شباهت )1:نقش مردم و اتحاد و همبستگی آنها  )5موفقیت هر دو نهضت  )3نقش مهم رهبری در هر دو نهضت )4

استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد.

نقش مهم روحانیت در هر دو نهضت
تفاوت )1 :نهضت تنباکو غیر مستقیم بر ضد استعمار خارجی صورت گرفت ولی نهضت ملی شدن نفت مستقیماً بر
ضد استعمار خارجی صورت گرفت )5 .در نهضت تنباکو طرف مقابل مردم ،حکومت قاجار بود و در نهضت ملی نفت

1

طرف مقابل مردم ،استعمار انگلیس و نیروی خارجی بود.
(البته نظر دبیر در این مورد بسیار مهم است).
9

درست

0/52

10

نادرست

0/52

11

نادرست

0/52

15

گزینه ب

0/52

13

گزینه د

0/52

14

گزینه د

0/52
1

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

اداره سنجش
مدیریت آموزش و پرورش .............................

تاریخ امتحان:

پایه نهم  ....ماه 9318

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
12

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :مطالعات اجتماعی

نمره

ویژگی انتسابی :ویژگیهای هویتی که ما در پیدایش آنها نقش نداریم مانند :جنسیت ،مکان تولد ،والدین ،شکل و
قیافه و...
ویژگیهای اکتسابی :ویژگیهای هویتی که ما در پیدایش آنها نقش داریم مانند برخی صفات اخالقی یا ویژگیهای

1

اجتماعی.
16

الف) رفاه و تأمین اجتماعی

17

تقویت بنیان خانواده – تداوم نسل انسان -توسعه و استحکام خانواده – نشاط و سرزندگی اعضای خانواده -دلگرمی

ب) عدالت قانونی

ج) حقوق فرهنگی

پدر و مادر
18

الف) تاریخ طوالنی و میراث فرهنگی غنی ب) سرزمین

19

هنجار :شنا در مناطق مشخص شده – پارک ماشین در پارکینگ -هدیه گرفتن (یک مورد کافی می باشد)

0/72
1
0/2

0/72

نماد :لباس محلی مردم جنوب
ارزش :موفقیت در زندگی -صداقت
50

 -1استفاده مناسب از وقت و زمان -5 -نظم و ترتیب و انظباط در کارها  -3اصالح عادتهای غلط مصرفی  -4انجام
دادن کارها از روی آگاهی  -2تنظیم جدول بودجه اقتصادی

51

1

 )1تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها  )5فرماندهی کل نیروهای مسلح  )3نصب و عزل و
قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ،رئیس قوه قضائیه ،رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان نیروهای نظامی و

1

انتظامی و سپاه پاسداران  )4عفو و تخفیف محکومان در حدود موازین اسالمی
55

در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتالف هزینه را داشته باشیم .روی پای خود بایستیم ،از تولید ملی حمایت کنیم ،از
اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم ( .اگر قسمتی از این جمالت را هم بنویسند؛ جواب

0/2

صحیح میباشد)
53

برای مثال ،خانمی که شاغل است هم وظیفة شغلی دارد و باید ساعاتی را در بیرون از منزل بگذراند و هم وظایف مادری
و همسری برعهده اوست و میخواهد این وظایف را نیز به خوبی انجام دهد .پس با دشواریهایی روبهرو میشود ( .هر
مثالی که مفهوم را برساند قابل قبول میباشد).

2

1

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

اداره سنجش

تاریخ امتحان:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

پایه نهم  ....ماه 9318

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
54

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :مطالعات اجتماعی

نمره

مالیات مبلغی است که شهروندان براساس قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت میکنند تا صرف هزینههای
عمومی کشور شود اما عوارض مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاههای اداری و دولتی به آن-

1

ها میپردازند.
52

الف) دو حالت دارد -1 .حرکت انتقالی نادرست و حرکت وضعی درست است -5 .پیدایش شب و روز نادرست و
پیدایش فصلها یا پیدایش یکسال شمسی درست میباشد ( .هرکدام از این دوحالت صحیح میباشد).

0/2

ب) ساعت متفارت اشتباه است ،ساعت یکسانی دارند.
56

الف) انقالب تابستانی ،در اول تیرماه خورشید در نیمکره شمالی به مدار رأس سرطان به طور عمود میتابد و منطقه
وسیعتری در معرض نور خورشید قرار میگیرد ،در نتیجه طول روزها از شبها بیشتر است و طوالنیترین روز در نیمکره

1

شمالی است که به آن انقالب تابستانی میگویند.
57

عقب بکشید .زیرا اصفهان شرقی تر است و مردم اصفهان روز را زودتر شروع میکنند و زودتر خورشید طلوع میکند.

1

58

 -1فشار زیاد آب

59

 -1شکستگی با گسل  -5چین خوردگیها و رشته کوه  -3کوههای آتشفشانی

0/72

30

 -1هوا کره  -5سنگ کره  -3آب کره  -4زیست کره

1

31

الف) تایگا ب) ساوان ج) توندرا

0/72

35

 -1بین استفاده اقتصادی از جنگلها و فرصت بازسازی آنها تعادل بوجود آید.

 -5تاریکی

0/72

 -3دمای کم

 -5میزان قطع درختان قاعده و قانون داشته ب اشد و پس از قطع هر درخت با برنامه ریزی مناسب درختانی را جایگزین
1

آنها کنند.
 -3به کشاورزان و دامپروران آن منطقه روش علمی و جدید کشاورزی و دامپروری را بیاموزند تا کمترین آسیب به
محیط زیست وارد شود.
33

سه مورد
-1ایجاد و گسترش شهرها و روستاها ،ساختن پل ،جاده ،ساختمان ها و سدها بدون برنامه ریزی و توجه به جنبه های
زیست محیطی
 -5فعّالیت های صنعتی و تولید انبوه کاالها در کارخانه ها
 -3مصرف گرایی و تولید انبوه زباله

 -4شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات.
3

0/72

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

مدیریت آموزش و پرورش .............................

نام درس :مطالعات اجتماعی
تاریخ امتحان:

پایه نهم  ....ماه 9318

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

34

درست

0/52

32

گزینه د ( بهبود تغذیه)

0/52

36

الف) درآمده و رفاه ب) امید به زندگی ج) سواد و آموزش

0/72

37

نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشتها و جلگههای آبرفتی و حاصلخیز و نواحی دارای
منابع آب کافی ( .یک مورد کافی میباشد)

38

0/52

اگر افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر به جای دیگر مهاجرت کنند مهاجرت اختیاری نامیده می-
شود مانند مهاجرت اروپاییان در قرن  19و  50به آمریکا و استرالیا .اما اگر افراد بدون میل خود و به دلیل عواملی چون
قحطی ،خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگها و  ....مجبور به ترک محل زندگی خود شوند مهاجرت اجباری

1

نامیده میشود .مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین از سرزمینهای اشغالی(هر مثالی که مفهوم را برساند صحیح می-
باشد).
39

شیخ صفی الدین اردبیلی

0/2

40

الف) گرفتن عوارض از کاردانهای تجاری ب) گسترش تجارت خارجی ج) صادرات کاالها به ویژه ابریشم ( 5مورد)

1

41

همسایگان ایران که در فکر گسترش قلمرو خود بودند مانند امپراتوری عثمانی که با حملههای پیاپی به سرزمینهای
همجوار بر قلمرو خود میافزود؛ به ایران نیز طمع داشت .در شمال شرقی ایران ،ازبک ها به مرزهای ایران میتاختند.

45

چون ایشان فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمیدانست ،تصمیم گرفت مدرسهای به سبک مدرسههای اروپایی در
ایران تأسیس کند تا تعداد بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را بیاموزند.

43

الف) کریم خان زند

44

الف) دستیابی به مواد اولیه

ب) مالیمت و مهربانی

1

1
0/2

ب) یافتن بازار مصرف مناسب

موفق و پیروز باشید.

4

1

بسمه تعالی
اصالحیه راهنمای تصحیح درس مطالعات اجتماعی (عادی )
باسالم وآرزوی قبولی طاعات وعبادات شما از درگاه خداوند وتبریک عید سعید فطر .قابل توجه نواحی ومناطق استان
به جز مدارس متوسطه اول ناحیه  4و 5که سواالت آنها دراداره تکثیر شده وپشت کوه فریدونشهر) .چنانچه دانش آموزان به
سواالت بخش اختیاری فصل سوم پاسخ داده اند سوال شماره  33که مربوط به فصل  2بوده حذف وبارم آن ( )0/55به
سوال  33اضافه شود .
بخش اجباری سوال شماره  8از درس ، 34صفحه  75و فعالیت شماره  4می باشد  ،مربوط به حیطه عملکردی است وجزء
حذفیات نبوده است .
**************************************************

باسمه تعالي

جدول مشخصات سواالت امتحانات هماهنگ استانی
سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعي

محتوا
(فصل  ،بخش  ،موضوع)
فصل -8درس (51اتقالب اسالمی ایران)
فصل -7درس (51انقالب مشروطیت؛
موانع و مشکالت)
فصل -7درس (51انقالب مشروطیت؛
موانع و مشکالت)
فصل -8درس (51انقالب اسالمی ایران)
فصل -8درس (51انقالب اسالمی ایران)
فصل -7درس (51انقالب مشروطیت؛
موانع و مشکالت)
فصل-8درس (56ایران در دوران پس از
انقالب اسالمی)
فصل-8درس (56ایران در دوران پس از
انقالب اسالمی)
فصل -50درس (51کارکردهای خانواده)
فصل -55درس (55حقوق و تکالیف
شهروندی)
فصل-55درس (51بهره وری چیست)
فصل-1درس(58هویت)
فصل-50درس(50آرامش در خانواده)
فصل-55درس(54اقتصاد و بهره وری)
فصل-1درس(58هویت)
فصل-55درس (55حقوق و تکالیف
شهروندی)

پايه ی نهم در خرداد ماه سال 9318

تاريخ امتحان9318/3 /98 :

حيطه

ساعت شروع امتحان01 :صبح
بارم نمره

تعداد و نوع سؤال

شمارهی سؤال در
برگهی امتحان

تبعید امام خمینی

*

0/51

درست -نادرست

5

زمینه های خارجی انقالب مشروطیت

*

0/51

درست/نادرست

5

موانع و مشکالت انقالب مشروطه

*

0/51

تستی

1

دلیل قیام  51دی ماه مردم قم

*

دالیل نارضایتی اقتصادی و فرهنگی مردم از حکومت پهلوی

*

عوامل انگیزه مردم برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی

*

0/51
5
5

تستی
تشریحی
تشریحی

4
1
6

هدف از تشکیل نهاد های انقالبی

*

5

تشریحی

7

5

تحلیلی/تشریحی

8

خانواده سالم

*

تعریف شهروندی

*

0/51
0/51

درست/نادرست
درست/نادرست

1
50

بهره وری در گذشته

*

0/51

درست/نادرست

55

0/51
0/51
0/51
5
0/71

تستی
تستی
تستی
تشریحی
ترکیبی

55
51
54
51
56

هدف

دانشي

فرا دانشي

*

مقایسه جنبش ها

ابعاد فردی و اجتماعی هویت

*

پیامدهای نامطلوب تک فرزندی

*

تعریف بهره وری سبز

*

هویت (اکتسابی/انتسابی)

*

حقوق شهروندی

*

فصل-50درس(51کارکردهای خانواده)
فصل-1درس(58هویت)
فصل  -1درس (57فرهنگ)
فصل-55درس(51بهره وری چیست؟)
فصل-55درس(55نهاد حکومت)
فصل-55درس(54اقتصاد و بهره وری)
فصل-50درس(50آرامش در خانواده)
فصل-55درس (55حقوق و تکالیف
شهروندی)
فصل 5درس( 5حرکات زمین)
فصل 5درس( 5حرکات زمین)
فصل 5درس( 5حرکات زمین)
فصل-5درس(4آب فراوان،هوای پاک)
فصل-5درس(1چهره زمین)
فصل-5درس(1چهره زمین)
فصل-1درس(1پراکندگی زیست بوم های
جهان)
فصل -1درس(6زیست بوم ها در خطرند)
فصل -1درس(6زیست بوم ها در خطرند)
فصل-4درس(7جمعیت جهان)
فصل-4درس(7جمعیت جهان)
فصل-4درس(8جهان نابرابر)
فصل-4درس(7جمعیت جهان)
فصل-4درس(7جمعیت جهان)
فصل-1درس(1ایرانی متحد و یکپارچه)
فصل -1درس (50اوضاع اجتماعی،
اقتصادی،علمی و فرهنگی ایران در عصر
صفوی)
فصل-1درس(1ایرانی متحد و یکپارچه)

نتایج فرزند آوری

*

هویت ملی

*

الیه های فرهنگ

*

راهکار مهم برای افزایش بهره وری

*

وظایف رهبری

*

تعریف اقتصاد مقاومتی

*

5
0/1
0/71
5
0/1
5
5
5

تشریحی
شناسایی
تشریحی/تحلیلی
تشریحی
تشریحی
تشریحی
تشریحی/تحلیلی
تشریحی-تحلیلی

57
58
51
50
55
55
51
54

شناسایی
تحلیلی
تحلیلی
تشریحی
تشریحی
شناسایی
شناسایی

51
56
57
58
51
10
15
15
11
14
11
16
17
18
11
40

45

تعارض در نقش

*

مالیات و عوارض

*

نتایج حرکت انتقالی زمین-تعیین ساعت

*

انقالب تابستانی

*

اختالف ساعت

*

0/1
5
5
0/71
0/71
5
0/71

تحلیلی
تشریحی
درست/نادرست
تستی
تشریحی
کوتاه پاسخ
تحلیلی
کوتاه پاسخ
تشریحی

تشریحی

دشواری های کاوش در اعماق اقیانوس ها

*

نتایج حرکت ورقه ها

*

محیط زمین

*

آشنایی با زیست بوم ها

*

حفاظت از جنگل های استوایی

*

5
0/71
0/51
0/51
0/71
0/51
5
0/1
5

*

5

عوامل تخریب زیست گاه ها

*

رشد طبیعی جمعیت

*

کاهش مرگ و میر

*

مالک های توسعه انسانی

*

پراکندگی جمعیت

*

انواع مهاجرت

*

شناخت صفی الدین اردبیلی

*

عوامل رونق تجارت در عصر صفوی

اوضاع سیاسی خارجی ایران هنگام تشکیل حکومت صفوی

*

فصل -6درس (55در جستجوی پیشرفت
و رهایی از سلطه خارجی)
فصل -6درس (55تالش برای حفظ
استقالل و اتحاد سیاسی ایران)
فصل -6درس (55تالش برای حفظ
استقالل و اتحاد سیاسی ایران)

*

تاسیس دارالفنون
*

حکومت زندیه
فعالیت های استعماری

*

5

تحلیلی

45

0/1

کوتاه پاسخ

41

5

تحلیلی

44

جمع

راهنماي تكميل جدول مشخصات سوال :
 -1قبل از طراحي سؤال دستور كار طراحي سؤال را مطالعه فرماييد.

 -6نوع سؤال براساس دستور كار طراحي سؤال تعيين شود.

 -2ستون محتوا و ستون بارم نمره  ،براساس مجموعه بارم بندی و حذفيات تكميل گردد.

 -7سؤال دانشي و فرادانشي براساس دستور كار طراحي سؤال تعيين شود.

 -3باتوجه به محتوا و نيز بارم نمره  ،نسبت به تعيين اهداف مورد نظر در امتحان اقدام گردد.

 -8پس از نهايي شدن جدول مشخصات نمون برگ صفحه بعد در پشت همين صفحه چاپ و امضا شود.

 -4با توجه به اهداف نسبت به تعيين تعداد و نوع سؤال اقدام گردد.

 -9پس از امضای طراحان و كارشناس مسئول/كارشناس سنجش  ،نمون برگ در پاكت محتوی  CDقرار داده شود.

 -5پس از تايپ سؤال و تأييد نسخه های اصلي  ،ستون مربوط به شماره سؤال تكميل گردد.
اداره سنجش آموزش و پرورش استان اصفهان

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

تاریخ امتحان81/3/ 81 :

ساعت شروع  83/33 :صبح

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

مدت امتحان  03 :دقيقه

تعداد صفحه 4 :

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

دانش آموزان مدارس روزانه و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه سال 8381

بخش (اختياری) :دانش آموز عزیز! در این بخش ،لطفاً فقط دو فصل از فصل های یک تا شش را انتخاب کنید و به سؤاالت همان دو فصل پاسخ دهید.
( 5نمره)

دقت کنید به بیش از دو فصل پاسخ ندهید ،زیرا در این صورت به ترتیب پاسخ های سؤاالت دو فصل تصحیح و بقیه حذف می شود.

 -1مدار استوا صفردرجه است .بقیه مدارها بین صفر تا  09درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند .درست نادرست
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 -2زهرا امسال دانش آموز کالس اول ابتدایی است ،اولین روز حضور زهرا در مدرسه ( شروع سال تحصیلی ) ،همزمان با
کدام یک از وقایع زیراست؟
الف) انقالب تابستانی 

9 /5
ب) انقالب زمستانی 

ج) اعتدال بهاری 

 -8با توجه به شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

06° E

45° E

56° E

تبریز

83° N

فصل 1

55° E

د) اعتدال پاییزی 

مشهد

37° N
36° N
35° N

مراغه

دامغان

1 /5

تهران

الف) در کدام یک از شهرها اذان ظهر هم زمان شنیده می شود؟
ب) اگر ساعت واقعی در مشهد  4بعدازظهر باشد؛ در تبریز ساعت واقعی چند است؟
ج ) عرض جغرافیایی مراغه را بنویسید:
 -4گازهایی که دورتا دور کره زمین را فرا گرفته اند،کدام یک از محیط های تشکیل دهنده کره زمین را می سازند؟
الف) سنگ کره(لیتوسفر) 

ب) آب کره(هیدروسفر) 

ج) زیست کره(بیوسفر) 

د) هواکره(اتمسفر) 

9 /5

 « -5هر چه از مدار استوا به عرض های جغرافیایی باالتر حرکت کنیم ،دمای هوا کاهش می یابد و در نواحی مجاور قطب ها
کمترین میانگین دمای ساالنه دیده می شود ».این مطلب مربوط به کدام یک از عوامل موثر بر آب و هوای جهان است؟
فصل 2

 -۶یکی از نتایج حرکت ورقه های پوسته زمین را بنویسید:

9 /5

 -۷چرا سفر به اعماق اقیانوس ها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ دو دلیل ذکر کنید:

1

 -3یک گردشگر قصد دارد به زیست بومی برود که به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است؛ او
باید به کدام زیست بوم سفر کند؟

الف) بیابان

ب)توندرا

ج)تایگا

د)ساوان

 -0جنگل های بارانی استوایی از پیچیده ترین زیست بومهای جهان است؛ شما دو مورد از فواید جنگلهای بارانی استوایی را
فصل 8

بنویسید:
 -19نمودار زیر را کامل کنید:

9 /5

9 /5
1

تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟
آب و هوا

1
ادامه سؤاالت در صفحه دوم
صفحه 8

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

تاریخ امتحان81/3/ 81 :

ساعت شروع  83/33 :صبح

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

مدت امتحان  03 :دقيقه

تعداد صفحه 4 :

دانش آموزان مدارس روزانه و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه سال 8381

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 -11سؤاالت را با دقت بخوانید سپس جدول زیر را کامل کنید:
 )1یکی از عوامل مهمی که همواره در سنجش نابرابری کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته ،عامل  ................است.
 )2در برخی از کشورهای قاره آسیا و آفریقا ،بخشی از مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند که به آن  ...............می گویند.

 )8در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است :بهبود  ...............و بهبود تغذیه
1

فصل 4

ق

2

ف

8

ب
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ص
ق

ق
ت

 -12جدول زیر را کامل کنید:
مهاجرت اختیاری یا اجباری مهاجرت داخلی یا خارجی

نوع مهاجرت

9 /5

مهاجرت دسته ای از روستاییان به شهر تبریز

 -18از میان عوامل زیر ،عوامل خارجی نابرابری کشور ها در جهان را مشخص کنید و دور آنها خط بکشید.
«جنگ ها و کشمکش های داخلی  -فرهنگ و باورهای غلط  -اشغال نظامی  -نبودن وحدت بین مردم  -استعمار»
 -14در شهرهای اصفهان،کاشان ،یزد و مشهد ،صنایع و کارگاه های متعددی وجود داشت ،یکی از این صنایع با صنعت
نساجی اروپا رقابت می کرد ،نام آن صنعت را بنویسید:

9 /5

9 /5

 -15متن را به دقت بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید« .صفویان برای دفاع از یکپارچگی جغرافیایی ایران بارها با
دشمنان خارجی روبه رو شدند و یکی از این دشمنان که از شکل گیری سلسله قدرتمند و شیعه مذهب صفوی ناخشنود بود،
فصل 5

با سپاهی عظیم راهی ایران شد و جنگی میان این دو کشور در چالدران(در نزدیکی خوی امروزی) رخ داد».
الف) مهم ترین دشمنان صفویه چه حکومت هایی بودند؟

1

ب) کدام کشور در جنگ چالدران پیروز شد؟ چرا؟
 -1۶در عصر صفوی تجارت داخلی و خارجی پر رونق بود .دو مورد از دالیل گسترش تجارت در عصر صفوی را بنویسید:
 -1۷آقامحمدخان پس از مدتی جنگ و گریز،آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند .آخرین فرمانروای
زندیه که بود؟

الف) سلطان حسین 

ب) کریم خان 

ج) لطفعلی خان 

د) فتحعلی شاه 

 -13شیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه ،زندیه و قاجاریه چه شباهتهایی به هم دارد؟ دو مورد بنویسید:

1
9 /5
1

 -10متن را با دقت بخوانید و به سؤاالت زیرپاسخ دهید« .یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی بود که در اعتراض به
فصل ۶

واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان شکل گرفت.روحانیون در صف مقدم این اعتراض قرار گرفتندو خواهان لغو امتیاز
شدند و با اوج گرفتن این نهضت ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد».

1

الف) این متن به کدام نهضت اشاره دارد؟
ب) موفقیت این نهضت از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟
ادامه سؤاالت در صفحه سوم
صفحه 2

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

تاریخ امتحان81/3/ 81 :

ساعت شروع  83/33 :صبح

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

مدت امتحان  03 :دقيقه

تعداد صفحه 4 :

دانش آموزان مدارس روزانه و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه سال 8381

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

بخش (اجباری) :در این بخش ،لطفاً به همه سؤاالت فصل هفت تا دوازده کتاب پاسخ دهید 15( .نمره)
 -29با دقت در ستون الف ،پاسخ ها را از ستون ب انتخاب کنید و داخل ( ) ......شماره اسامی را بنویسید:
«در ستون ب یک مورد اضافی است».
ستون الف

فصل ۷

ستون ب

الف) فرمان مشروطه را صادر کردم.

() ......

 -1احمدشاه

ب) تصمیم گرفتم حکومت نوپای مشروطه را نابود سازم.

() ......

 -2رضا شاه

ج) کودتای انگلیسی  1200برای روی کار آوردن من صورت گرفت.
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 -8مظفرالدین شاه

() ......

 -4محمد علی شاه

 -21از بین کشورهای زیر کشورهای متفق در جنگ جهانی دوم را جدا کرده و در جاهای خالی بنویسید:
« ایران -آلمان -شوروی (روسیه) -عثمانی -آمریکا -فرانسه -ایتالیا -انگلستان -اتریش،مجارستان »

متفقین

....................

...................

......................

....................

 -22در سال  ،185۶مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای دی ماه قم ،در چه روزی قیام کردند؟
الف) 10دی 

ج)  22بهمن 

ب) 15خرداد 

د) 20بهمن 

 -28همان طور که می دانید امام خمینی (ره) از نجف به پاریس هجرت کردند؛ حضور امام در پاریس چه سودی برای
انقالب داشت؟ یک مورد بنویسید.
فصل 3

....................................................................................................

 -24سه عامل موثر در موفقیت انقالب اسالمی عبارت بودند از:
.............................. -2

 -1ایمان به اسالم

 -8رهبری قاطع امام خمینی(ره)

اسالمی آغاز کردند؛ شما ،یک نمونه از این دسیسه ها را بنویسید............................................................... :
 -2۶همانگونه که می دانید طبق تقویم رسمی کشور ما ،هر سال  12فروردین ماه تعطیل است .به نظر شما این روز به چه
...............................................

 -2۷مدرسه اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است.

درست

9 /5
9 /5
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 -25به دنبال پیروزی انقالب اسالمی ،دولتهای سلطه گر فعالیت ها و توطئه های گسترده ای را برای نابودی نظام نوپای

عنوانی معروف است؟

1

نادرست

9 /5
9 /5
9 /5

 -23متن زیر،کدام یک از الیه های فرهنگ « نماد -هنجار -ارزش ها  -عقاید » را نشان می دهد؟ آنها را مشخص کنید:
یکی از آداب و رسومی که در آذربایجان ،برپا می شود ،برگزاری جشن نوروز است .در این جشن ،در سفره هفت سین از سبزه که
نشانه طراوت و شادابی است ،استفاده می کنند .مردم دیدار خویشان و نزدیکان را در این روز  ،خوب و مطلوب تلقی می کنند  ،این

فصل 0

1

تلقی آنها ناشی از این باور دینی است که «صله ارحام عمر را زیاد می کند».
« -20امیررضا از دانش آموزان فعال کالس نهم است ،او هر روز به موقع در کالس درس حاضر می شود و برای موفقیت خود بسیار
تالش می کند .از طرفی وی عضو تیم والیبال مدرسه است و به تازگی در گروه حامیان محیط زیست عضو شده است».
اکنون با توجه به متن ،یک هویت فردی و یک هویت اجتماعی امیررضا را بنویسید:
هویت فردی:
هویت اجتماعی:

1

.........................................................
.........................................................

صفحه 3

ادامه سؤاالت در صفحه چهارم

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

تاریخ امتحان81/3/ 81 :

ساعت شروع  83/33 :صبح

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

مدت امتحان  03 :دقيقه

تعداد صفحه 4 :

دانش آموزان مدارس روزانه و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه سال 8381

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 -89از دیدگاه قرآن ،مهم ترین هدف ازدواج برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است .درست

نادرست

9 /5

 -81یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ ،فرزندآوری بوده است .دو مورد از نتایج و اهمیت های فرزندآوری در
خانواده را بنویسید:

فصل19

1

« -82پدر و مادرآیدین ،بیشتر اوقات در منزل با هم جرّ و بحث می کنند و این کار باعث شده ،آیدین نسبت به گذشته افت تحصیلی
داشته باشد ».شما چه کارهایی را به والدین او پیشنهاد می کنید تا از بروز ناسازگاری ها در بین زن و شوهر جلوگیری شود؟
دو مورد بنویسید.

 -88کدام کلمه نشان دهنده «حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت» است؟
الف) انقالب 

ب) اسالمی 

ج) جمهوری 

1

9 /5

د) عدالت 

 -84کدام یک از موارد زیر جزء «حقوق شهروندی» و کدام یک جزء «تکالیف شهروندی» است؟ در جاهای خالی بنویسید.
الف) هر شهروند می تواند در امور سیاسی جامعه خود دخالت کند.

( ) ..........................................

ب) شهروندان باید مالیات و عوارض خود را به موقع پرداخت کنند.

( ) ..........................................

فصل 11ج) شهروندان باید در مواردی مانند پیری و معلولیت از تامین اجتماعی بهره مند شوند.
د) شهروندان باید نسبت به کشور خود دلسوز و حساس باشند و با دولت همکاری کنند.

1

( ) ..........................................
( ) ..........................................

 -85بر طبق قانون اساسی ،مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسالمی ،رهبری آن است .از مهم تربن وظایف و اختیارات
رهبر جمهوری اسالمی دو مورد را بنویسید:

1

.............................................................................................
.............................................................................................

« -8۶فعالیت اقتصادی» یعنی از بین کارهای ممکن ،کار درست را انتخاب کنیم و آن را درست انجام دهیم .درست نادرست9/5 
 -8۷یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری در زندگی فردی و خانوادگی ،تنظیم جدول بودجه اقتصادی است.
الف) منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟

1

ب) تنظیم این بودجه چه فایده ای دارد؟ در یک سطر توضیح دهید.
فصل12
 -83با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور ،باید بیشتر از هر زمان دیگر به اقتصاد مقاومتی اهمیت دهیم .با توجه به متن
به سواالت زیر پاسخ دهید.
1

الف) اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
ب) محور اصلی اقتصاد مقاومتی چیست؟
نمره به عدد:

نام و نام خانوادگی دبير:

نمره به حروف:

موفق باشید.
صفحه 4

امضا

باسمه تعالي
راهنمای تصحیح مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

تاریخ امتحان81/3/ 81 :

ساعت شروع  83/33 :صبح

مدت امتحان  03 :دقیقه

تعداد صفحه 2 :

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه سال 8381

 -1درست
فصل 1

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 0/5نمره

 -2د)اعتدال پاییزی

 0/5نمره

 -3الف) تبریز  0/25و مراغه 0/25

ب)  15یا  3بعداز ظهر 0/5

ج) 33درجه شمالی 0/5

 -4د) هواکره(اتمسفر) 0/5
فصل 2

 -5زاویه تابش خورشید (عرض جغرافیایی) 0/5
 -۶چین خوردگی ها (رشته کوه) ( ،)0/5شکست ها (گسل ها) ( )0/5و کوه های آتشفشانی ( )0/5اشاره به یک مورد کافی است.
 -3فشار زیاد آب ( )0/5تاریکی ( )0/5دمای کم در اعماق آب ( )0/5اشاره به دو مورد کافی است.
 -۸ج) تایگا 0/5
 -1 -۹ریه های زمین نامیده می شوند50 - 2 .درصد اکسیژن سیاره زمین

فصل 3

قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را د ارند.

 50 -3درصد رطوبت جو

 -5خاستگاه اولیه بسیاری از درختان میوه

 -4این جنگل ها
 -۶محصوالت

غذایی و دارویی و شیمیایی و  ...اشاره به هر مورد صحیح (  )0/5ذکر دو مورد کافی است.
 -10شکل ناهمواری ها ( ، )0/5میزان ارتفاع زمین( ، )0/5جنس خاک ( )0/5ذکر دو مورد کافی است.
 )1 -11اقتصادی ()0/5
فصل 4

 )2فقر مطلق ()0/5

 )3بهداشت ()0/5

 -12اختیاری ( )0/5داخلی ()0/5
 -13اشغال نظامی (  )0/5استعمار()0/5
 -14صنعت بافندگی ()0/5
 -15الف) ازبک ها در شرق ( )0/25و عثمانی ها در غرب ()0/25

فصل 5

ب) عثمانی ( )0/25به کمک سالح های آتشین مانند توپ و تفنگ ()0/25
 -1۶یکپارچه بودن سرزمین ایران ( )0/5وجود نظم و امنیت در سراسر ایران( )0/5شبکه وسیعی از راهها و کاروان سراها در
سراسر ایران ایجاد شد( )0/5امنیت راه ها ()0/5رفتار پسندیده مأموران راهداری با مسافران( )0/5ساخته شدن بازار های بزرگ
( )0/5ذکر دو مورد کافی است.
 -13ج) لطفعلی خان ()0/5
 -1۸هرسه با جنگ وخونریزی( )0/5قدرت نظامی( )0/5تکیه بر ایل و خاندان خود( )0/5به قدرت رسیدند.
اشاره به دو مورد کافی است.

فصل ۶

-1۹الف) نهضت تنباکو ()0/5
ب) موفقیت این نهضت از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟ از نظرسیاسی موجب قطع شدن دست بیگانگان( )0/25و
ایستادگی در برابر ستم داخلی می شد ()0/25و از نظر اجتماعی باعث اعتماد به نفس مردم ( )0/25و تقویت روحیه مقاومت و
مبارزه می شد)0/25(.
ازنظر سیاسی و اجتماعی اشاره به یک مورد کافی است.

فصل 3

 -20الف)  -3مظفرالدین شاه()0/5

ب)  -4محمد علی شاه ()0/5

 -21شوروی (روسیه)( )0/25آمریکا( )0/25فرانسه( )0/25انگلستان()0/25
صفحه 8

ج)  -2رضا شاه ()0/5

باسمه تعالي
راهنمای تصحیح مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه سال 8381

تاریخ امتحان81/3/ 81 :

ساعت شروع  83/33 :صبح

مدت امتحان  03 :دقیقه

تعداد صفحه 2 :

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 -22د) 2۹بهمن ()0/5
 -23بسیاری از مبارزان توانستند با ایشان مالقات و گفتگو کنند( )0/5همچنین این امکان برای خبرنگاران سراسر جهان فراهم
فصل ۸

آمد تا پیام امام را به گوش مردم ایران و جهان برسانند )0/5(.اشاره به یک مورد کافی است.
 -2 -24وحدت ملت ()0/5
 -25الف) ایجاد شورش و نا امنی ب) ترور شخصیت ها و مردم انقالبی ج)جنگ تحمیلی اشاره به یکی از موارد کافی است)0/5(.
 -2۶روز جمهوری اسالمی ایران
 -23نادرست ()0/5
 -2۸برگزاری جشن نوروز :هنجار ()0/25

فصل ۹

سبزه :نماد ()0/25

مردم دیدار خویشان و نزدیکان را در این روز  ،خوب و مطلوب تلقی می کنند :ارزش ()0/25
این باور دینی که «صله ارحام عمر را زیاد می کند :عقاید ()0/25
 -2۹هویت فردی :جنسیت پسر ،دانش آموزکالس نهم ،فعال ،وقت شناس،تالشگر ذکر هر کدام( )0/5
هویت اجتماعی :عضو تیم والیبال مدرسه  ،عضو گروه حامیان محیط زیست ( )0/5ذکر یک مورد از هر کدام کافی است.
 -30درست ()0/5
 -31موجب تقویت بنیان خانواده می شود ( )0/5نسل انسان باقی می ماند ( )0/5خانواده توسعه می یابد و مستحکم می شود()0/5

فصل10

موجب نشاط و سرزندگی اعضای خانواده( )0/5و دلگرمی پدر ومادر می شود( )0/5برای اعضای خانواده برکت و فواید زیادی
دارد( )0/5اشاره به دو مورد کافی است.
-32گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج( )0/5مشاوره با افراد دارای صالحیت در زمینه همسر گزینی( )0/5رعایت اخالق
و آداب همسر داری ( )0/5گفت و گوی صمیمانه زن و شوهر برای حل مشکالت( )0/5اشاره به دو مورد کافی است.
 -33ج) جمهوری ()0/5
 -34الف) حقوق شهروندی ( )0/25ب) تکالیف شهروندی( )0/25ج) حقوق شهروندی( )0/25د) تکالیف شهروندی()0/25

فصل -35 11تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها( )0/5فرماندهی کل نیروهای مسلح( )0/5نصب و عزل و قبول
استعفای فقهای شورای نگهبان،رئیس قوه قضاییه ،رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و فرماندهان نیروهای نظامی
انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ()0/5عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسالمی()0/5دو مورد کافی است.
 -3۶نادرست ()0/5
 -33الف)تنظیم جدولی که در آن درآمدها و هزینه ها ی ماهانه افراد یا خانواده نوشته می شود)0/5( .
ب)  -همکاری بین اعضای خانواده نیز ا ز راهکارهای کمک به بهره وری است - .باعث می شود تا به اندازه درآمد خرج کنیم- .
فصل 12کاهش هزینه ها  -مدیریت خریدها و  ...اشاره به یک مورد کافی است)0/5( .
 -3۸الف) اقتصاد مقاومتی یعنی در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتالف هزینه را داشته باشیم ،روی پای خودمان بایستیم،از تولید
ملی حمایت کنیم ،از اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم .اشاره به یک مورد کافی است)0/5( .
ب) بهره وری ()0/5
با عرض خدا قوت خدمت همکاران محترم  ،نظر علمی شما بر بارم مقدم است.

صفحه 2

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع81/36 :عصر

سؤاالت

ردیف

نمره

بخش اجباری:دانش آموزعزیزلطفا به تمام سواالت پاسخ دهید81.نمره

الف

ب

** درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید** .

 -1واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان خانواده است.

درست 

نادرست 

 -2در اقتصاد بهره وری را نسبت داده ها به ستانده ها تعریف کرده اند.

درست 

نادرست 

 -3در نظام پادشاهی مشروطه قدرت پادشاه بر اساس قانون محدود می شود.

درست 

نادرست 

8/1

** در بین گزینه های داده شده  ،گزینه درست را انتخاب کنید**.

 -8کدام پادشاه قاجاریه فرمان مشروطیت را صادر کرد ؟
ب)آقامحمدخان 

فتحعلی شاه 

الف)

پ)مظفرالدین شاه 

ت)محمد علی شاه 

 -2شیوه زندگی یک جامعه چه نام دارد ؟
الف)هنجار 

پ) نماد 

ب)فرهنگ 

8/1

ت)ارزش 

 -3فرماندهی کل نیروهای مسلح در کشور ایران بر عهده چه مرجعی است ؟
الف) رئیس قوه قضائیه
پ

ب) رئیس مجلس 

پ) رئیس جمهور 

ت) رهبری 

** برای سواالت ردیف (الف) جوابهای (ب) را انتخاب و در جای ( )..........بنویسید ( .یک مورد اضافی)
الف

ب

)..................( -1

قانون اساسی

دریافت خدمت از دولت

)..................( -2

پرداخت عوارض

کشورهای متحدین ومتفقین

)..................( -3

جنگ جهانی اول

8/1

تعیین حقوق و تکالیف شهروندی
شرکت در انتخابات

ت

** اصطالحات زیر را تعریف کنید **

-1هویت ؟
 -2صله ارحام؟

3

 -3بهره وری ؟
ث

** به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید**

 -1دو مورد از ویژگی های مشترک جامعه ایران را بنویسید1( .نمره)
3

 -2در قرارداد  1111چه تصمیماتی گرفته شد؟(1نمره)
 -3دو مورد از اهمیت فرزندآوری را بنویسید؟( 1نمره)
ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم

صفحه1

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان8331/63/81 :

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه
خرداد سال 8331

سؤاالت

ردیف

ج

ساعت شروع81/36 :عصر
نمره

** به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید**

 مشارکت سیاسی در ایران ممکن است از چه راه هایی صورت گیرد؟( 4مورد)(1نمره) -2در آستانه اشرفیه کشاورزان برای تولید بادام زمینی اقدام به حفر چاه های عمیق نمودند .به نظر شما این اقدام آنها
بهره وری سبز است یا خیر ؟چرا(1نمره)
1/1

 -3گروه تحقیقاتی دانش آموزی ،از کشور سوئد برای تحقیق پیرامون انقالب اسالمی ایران  ،دیداری با دانش آموزان پایه
نهم مدرسه ای در شهرالهیجان داشتند و سؤاالتی در این مورد مطرح نمودند .اگر شما به عنوان نماینده دانش آموزان این
مدرسه بودید به سؤاالت زیر چگونه پاسخ می دادید.
 )3-1چرا امام خمینی با اصول ششگانه مخالفت کرد؟(1نمره)
 )3-2بعد از پیروزی انقالب شما  ،اولین انتخابات مربوط به چه موضوعی بود ؟( 0/5نمره)
 )3-3هدف امام از دستور تشکیل نهاد سپاه پاسداران چه بود؟( 0/5نمره)
 )3-4بعد از رحلت امام  ،مجلس خبرگان رهبری  ،چه کسی را به رهبری برگزید؟( 0/5نمره)
بخش اختیاری:دانش آموز عزیز لطفا از فصل اول تا ششم فقط به دو فصل پاسخ دهید1 .نمره
درست 

 -1منظومه شمسی از سیارات بیرونی و درونی ،تشکیل شده است 0/5 (.نمره)
فصل
اول

نادرست 

 -2در انقالب تابستانی نیمکره شمالی  ،خورشید به کجا عمود می تابد؟ ( 0/5نمره)
الف)استوا 

ب) قطب 

پ) مدار رأس السرطان 

ت) مدار رأس الجدی 
2/1

 -3فاصله هر نصف النهار تا نصف النهار دیگر چند درجه است؟ ( 0/5نمره)
 - 4موقعیت مکانی را تعریف کنید؟(1نمره)
 -1مجموعه ای از آبها که شامل آبهای سطحی و زیرزمینی ویخچال ها ونزوالت جوی می باشد لیتوسفر نام دارد 0/5(.نمره)
درست 

فصل
دوم

نادرست 

 -2تغییرات آب وهوایی در کدام الیه هوا دیده می شود؟ ( 0/5نمره)
الف)استرا توسفر 

ب)ترموسفر 

پ)مزوسفر 

ت) تروپوسفر 

 -3در کوههای کم ارتفاع و گنبدی شکل دره ها به چه شکلی در آمده اند؟( 0/5نمره)

2/1

 - 4دو مورد از عوامل آلودگی آب اقیانوس ها را بنویسد1(.نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم

صفحه2

"باسمه تعالی"

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع81/36 :عصر

سؤاالت

ردیف

نمره

 - 1در کدام کشور  ،شکار گسترده فیل ها صورت می گیرد؟( 0/5نمره)
فصل
سوم

تایلند 

ب) چین 

ت)کنیا 

پ)کنگو 

 - 2ساوان به چه نوع پوشش گیاهی گفته می شود؟(1نمره )
2/1

 -3دو مورد از عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها شده را نام ببرید؟(1نمره )
 -1اگر افرادی به خاطر خشکسالی محل زندگی خود را ترک کنند  ،به آن مهاجرت اجباری می گویند 0/5(.نمره)
درست 

فصل

نادرست 

چهارم  -2رشد منفی جمعیت یعنی چه؟ (1نمره)
 -3از عوامل نابرابری داخلی در جهان  ،دو مورد را بیان کنید1( .نمره)

2/1
درست 

 -1مسؤل امور مالی و اداری صفویان  ،قزلباش ها بودند 0/5( .نمره)
فصل
پنجم

 -2کدام پادشاه صفوی توانست  ،صفویان را به اوج قدرت برساند؟ ( 0/5نمره)
الف)شاه اسماعیل  ب) شاه عباس 

پ) شاه تهماسب 

ت) شاه سلطان حسین

 -3سه مورد از آئین ها وجشن های که در زمان صفویان برگزار می شد را نام ببرید؟( 1/5نمره )
-کریم خان زند به جای عنوان پادشاه خود را وکیل الرعایا خواند 0/5( .نمره)

فصل
ششم

نادرست 

درست 

2/1

نادرست 

 -2چرا امیر کبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد؟ (1نمره)

2/1

 -3در عهدنامه ترکمنچای ایران چه تعهداتی را پذیرفت؟(1نمره)

جمع کل
**موفق باشید**
نمره تکوینی

میانگین نمره

نمره کتبی
عددی

نام و نام خانوادگی دبیرو امضاء

حروفی

صفحه3
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"باسمه تعالی"
ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن () sanjesh.guilan.medu.ir:
راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان 06 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان1031/60/11 :

خرداد سال 1031

ردیف
الف

تعداد صفحات1 :صفحه
ساعت شروع11/06 :عصر

پاسخ سؤاالت اجباری 11نمره
 -1درست (صفحه -8 )182نادرست (صفحه)136
 -8ب (صفحه)114

نمره

 -6درست(صفحه ( )23هرمورد  0/5نمره)

 -6ت (صفحه)143

1/1

( هرمورد  0/5نمره)

ب

 -1پ (صفحه)22

پ

-1تعیین حقوق و تکالیف شهروندی(صفحه -8 )142دریافت خدمت از دولت (صفحه  -6 )158کشورهای متحدین و متفقین (صفحه

1/1
1/1

 ( )82هرمورد  0/5نمره)
ت

-1احساس و آگاهی و شناخت از خود( .صفحه1( )180نمره)  -8یعنی افراد به دیدار خویشاوندان خود بروند و از همدیگر خبر
بگیرند(.صفحه1()162نمره)  -6از بین کارهای ممکن  ،کار درست را انتخاب کنیم و آن را با روش درست انجام دهیم.

0

(صفحه1( )152نمره)
ث

 -1سرزمین ایران  ،مسلمان بودن  ،تاریخ کهن  ،زبان فارسی  ،انقالب اسالمی( .دو مورد) (صفحه1( )186نمره)
 -8اداره امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان انگلیسی قرار گرفت( .صفحه1( )88نمره)

0

 -6تقویت بنیان خانواده  ،تداوم نسل انسان  ،استحکام و توسعه خانواده  ،نشاط و سرزندگی خانواده  ،برکت خانواده (.صفحه )182
(دو مورد)(1نمره)
ج

 -1شرکت در انتخابات  ،عضویت و همکاری در احزاب و انجمن ها ی سیاسی ،شرکت در راهپیمایی و تظاهرات( .صفحه( )151چهار
مورد) (1نمره)  -8خیر 0/85(.نمره) کم آبی شدید در منطقه  ،خشک شدن مزارع  ،تخلیه روستا ها  ،افزایش احتمال زلزله (سه
مورد)(.صفحه 0/55( )134نمره)  –6-1چون موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی کشور به
بیگانگان می شد( .صفحه1( )100نمره)

 – 6-8تعیین نظام سیاسی کشور بود( .صفحه1( )102نمره)

1/1

 -6-6دفاع از آرمانها ی انقالب اسالمی و مرز و بوم( .صفحه  0/5( )105نمره)  -6-4آیت اهلل خامنه ای (.صفحه0/5 ()111نمره)
پاسخ بخش سؤاالت اختیاری  1نمره
فصل

 -1درست (صفحه 0/5 ( )8نمره)  -8پ (صفحه 0/5 ( )18نمره) 15 -6درجه (صفحه 0/5 ( )3نمره)

اول

 -4مکان دقیق قرار گرفتن یک پدیده روی کره زمین(.صفحه 1()5نمره)

فصل

 – 1نادرست (صفحه 0/5 ( )13نمره)  -8ت (صفحه 0/5 ( )84نمره)  -6شکل ( Uصفحه 0/5 ()12نمره)

دوم

 -6زباله های سمی کارخانجات  ،وجود پالستیک و زباله های تجزیه نا شدنی  ،دفن زباله های اتمی  ،صید بی رویه ماهی( .صفحه)88

2/1
2/1

(دو مورد) (1نمره)
 -1ت (صفحه 0/5 ( )40نمره)  -8منطقه علفزارهای با درختان تک و منفرد که در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده اند( .صفحه
فصل

 1 ( )64نمره)  -6مصرف گرایی و تولید زباله -شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات -فعالیتهای صنعتی و تولید انبوه کاالها در

سوم

کارخانه  -ایجاد گسترش شهرها و روستاها ،ساخت پل ،ساختمانها و سدها بدون برنامه ریزی و جنبه های زیست محیطی( .صفحه

2/1

( )62دو مورد)( 1نمره)

فصل

 -1درست (صفحه  0/5 ( )45نمره)  -8اگر درصد رشد جمعیت کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی گویند( .صفحه 1()45نمره)

چهارم

 -6حکومتهای ستمگر و وابسته که منافع و منابع کشور را در اختیار بیگانگان قرار می دهند برای حفظ منافع خود  -جنگها و

2/1

کشمکشهای داخلی  -فرهنگ و باورهای غلط  -بی سوادی و نا آگاهی مردم  -غفلت از استعدادها و فرهنگ خود  -نداشتن
ایمان وپشتکار و اراده برای تغییر وضع  -نبودن وحدت و مشارکت بین مردم ( .صفحه ()55دو مورد)(1نمره)
فصل

 -1نادرست ( صفحه  0/5 ()31نمره )  -8ب (صفحه  0/5 ( )58نمره)  -6جشن نوروز  ،اعیاد اسالمی (عیدقربان –فطر – غدیر) ،

پنجم

آئین سوگواری امام حسین(.صفحه ( )38سه مورد)(  1/5نمره)

فصل

 -1درست (صفحه  0/5 ( )56نمره)  -8چون فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمی دانست می خواست تعداد بیشتری از ایرانیان

ششم

علوم و فنون جدید را بیاموزند( .صفحه  1( )58نمره)  -6سرزمینهای شمالی رود ارس به تصرف روسیه در آمد و ایران از داشتن

2/1

2/1

کشتی های جنگی در دریای مازندران محروم شد( ..صفحه1()55نمره)
جمع کل
«در تصحیح  ،نظر همکاران محترم است».
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"باسمه تعالی"

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

بخش اجباری:دانش آموزعزیزلطفا به تمام سواالت پاسخ دهید81.نمره

الف

** درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید** .

 -1اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

درست 

نادرست 

 -2برای افزایش بهره وری در فعالیت های اقتصادی باید بهره وری در تولید و توزیع را افزایش دهیم.
درست 

نادرست 

 -3در انقالب مشروطیت ،نظام پادشاهی استبدادی ،جایگزین نظام پادشاهی مشروطه شد .درست 

نادرست 

8/1

** در بین گزینه های داده شده  ،گزینه درست را انتخاب کنید**.

ب

 -8فرمانده سپاه ایران در جنگ بین ایران و روسیه چه کسی بود ؟
ب)امیرکبیر 

الف)عباس میرزا 

ت)محمد میرزا 

پ)ابن رشدیه 

8/1

 -2اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد چه نام دارد ؟
الف)مدرسه 

ب)جامعه 

ت)همساالن 

پ) خانواده 

 -3عفو یا تخفیف مجازات محکومان در کشور ایران بر عهده چه مرجعی است ؟
الف) رئیس قوه قضائیه
پ

ب) رئیس مجلس 

پ) رئیس جمهور 

ت) رهبری 

** برای سواالت ردیف (الف) جوابهای (ب) را انتخاب و در جای ( )..........بنویسید ( .یک مورد اضافی)

ب

الف
)..................( -1

قوه مجریه

رهبری

)..................( -2

والیت فقیه

میرزا رضای کرمانی

)..................( -3

ناصرالدین شاه

نواب صفوی

8/1

رئیس جمهور
ت

** اصطالحات زیر را تعریف کنید **

 -1هنجار ؟
 -2ازدواج (نکاح)؟
3

 -3بهره وری سبز؟
ث

** به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید**

-1دو مورد از عواملی که به ملی شدن صنعت نفت ایران کمک کرد را بنویسید 1 (.نمره)
 -2از دیدگاه قرآن  ،مهمترین هدف ازدواج چیست؟ (1نمره)

3

 -3بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،مردم در کدام انتخابات به افراد مورد نظر خود به طور مستقیم رأی
می دهند؟(دو مورد) (1نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
صفحه1

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان8331/63/81 :

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه
خرداد سال 8331

سؤاالت

ردیف

ج

ساعت شروع88 :صبح
نمره

** به سواالت زیر پاسخ کامل دهید**

 حامد دانش آموز کالس هشتم یکی از مدارس شهر رشت است که دارای قدی بلند و چهره ی گندمگون می باشد وفردی صبور و مهربان که به همه دوستان خود کمک می کند .به نظر شما کدام ویژگی های او نشان دهنده هویت فردی و
یا هویت اجتماعی او می باشد؟(1نمره)
هویت اجتماعی ..................................................

هویت فردی ............................................

 -2در استان گیالن که قطب تولید چای ایران است برای تولید بیشتر چای در هر هکتار  ،کشاورزان ازکودهای شیمیایی
و سموم کشاورزی استفاده می کنند .به نظر شما این عمل کشاورزان بهره وری سبز است یاخیر؟چرا؟( 1نمره)
4/1

 -3گروه تحقیقاتی دانش آموزی ،از کشور نروژ برای تحقیق پیرامون انقالب اسالمی ایران  ،دیداری با دانش آموزان پایه
نهم مدرسه ای در شهر انزلی داشتند و سواالتی در این مورد مطرح نمودند .اگر شما به عنوان نماینده دانش آموزان این
مدرسه بودید به سواالت زیر چگونه پاسخ می دادید.
 )3-1چرا امام خمینی با کاپیتوالسیون مخالفت کرد؟(1نمره)
 )3-2هدف امام خمینی از تشکیل جهاد سازندگی چه بود؟( 0/5نمره)
 )3-3صدام  ،رئیس حکومت بعثی عراق در چه تاریخی به کشور شما حمله کرد؟( 0/5نمره)
 )3-4بعد از رحلت امام چه مجلسی آیت اهلل خامنه ای را به رهبری برگزید؟( 0/5نمره)
بخش اختیاری:دانش آموز عزیز لطفا از فصل اول تا ششم فقط به دو فصل پاسخ دهید1 .نمره
درست 

 -1سیارات بیرونی  ،از گازها تشکیل شده اند 0/5 (.نمره)
فصل
اول

نادرست 

 -2کدام گزینه در مورد حرکت وضعی زمین درست نیست 0/5( .نمره)
الف)اختالف ساعت  ب) چرخش زمین به دور خود 

ت)پیدایش روز و شب 

پ) پیدایش فصلها 

2/1

 -3محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین چگونه است؟ ( 0/5نمره)
 - 4عرض جغرافیایی را تعریف کنید؟(1نمره)
 -1گازهایی که دورتا دور کره زمین را فرا گرفته اند ،هیدروسفر نام دارد 0/5(.نمره)
فصل
دوم

درست 

نادرست 

 -2در کدام الیه از سطح زمین هرچه ارتفاع زیادتر شود دما کمتر می شود؟ ( 0/5نمره)
الف)استرا توسفر 

ب) ترموسفر 

پ)مزوسفر 

ت)تروپوسفر 

2/1

 -3در کوههای مرتفع و جوان دره های تنگ به چه شکلی در آمده اند؟( 0/5نمره)
 - 4دو مورد از اهمیت اقیانوس ها را بنویسد1(.نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم
صفحه2

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

درست 

 -1گسترده ترین زیست بوم  ،تایگا است 0/5(.نمره)

نادرست 

فصل
سوم

 -2در کدام زیست بوم میانگین بارندگی سالیانه آن کمتر از  50میلیمتر است؟( 0/5نمره)
ب) بیابان 

توندرا 

ت)تایگا 

پ) ساوان 

2/5
 -3مهمترین وبیشترین عاملی که در زیست بوم ها تأثیرگذار است  ،چه نام دارد؟( 0/5نمره)
 - 4جنگل زدایی یعنی چه؟(1نمره)
 -1به دلیل مهاجرت مردم از روستا به شهرها ،شهرنشینی رشد پیدا کرد 0/5(.نمره) درست 

فصل
چهارم

 -2دو مورد از عوامل کاهش مرگ ومیر در دو قرن اخیر را بنویسید1( .نمره)
2/5
 -3از عوامل نابرابری خارجی در جهان  ،دو مورد را بیان کنید1( .نمره)

 -1سردسته شورشیان افغان در زمان شاه سلطان حسین محمودافغان بود 0/5(.نمره) درست 

فصل
پنجم

نادرست 

نادرست 

 -2در جنگ چالدران کدام پادشاه از عثمانی شکست خورد؟ ( 0/5نمره)
الف)شاه اسماعیل 

ب) شاه عباس 

پ) شاه تهماسب 

ت)شاه سلطان حسین 
2/5

 -3پر سودترین کاالی صادراتی که در اختیار شاه عباس بود چه نام داشت؟( 0/5نمره)
 - 4علت رونق تجارت داخلی و خارجی ایران در دوره صفویان چه بود؟(1نمره)

 آقامحمد خان قاجار بعد از مدتی جنگ و گریز  ،لطفعلی خان زند را شکست داد 0/5( .نمره) درست نادرست فصل
ششم

 -2دو مورد از اقدامات امیر کبیر را بنویسید (1نمره)
 -3در عهدنامه گلستان کدام نواحی از حاکمیت ایران خارج شد؟(1نمره)
2/5

جمع کل
** موفق باشید **

نمره تکوینی

نمره کتبی

میانگین نمره
عددی

نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء

حروفی

صفحه3
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"باسمه تعالی"
ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن () sanjesh.guilan.medu.ir:
مدت امتحان 06 :دقیقه

راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی
دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان1031/60/11 :

ساعت شروع11 :صبح

خرداد سال 1031

ردیف
الف

تعداد صفحات1 :صفحه

پاسخ سؤاالت اجباری 11نمره
 -1درست (صفحه -2 )111درست (صفحه)121
 -2پ (صفحه)115

نمره

 -1نادرست(صفحه ( )68هرمورد  1/5نمره)

 -1ت (صفحه)148

ب

 -1الف (صفحه)86

پ

-1رئیس جمهور(صفحه -2 )145رهبری (صفحه )144

1/1

( هرمورد  1/5نمره)

 -1میرزا رضای کرمانی(صفحه )66

1/1
( هرمورد  1/5نمره)

1/1

 -1رفتارهای معینی که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده ومتداول اند1( .نمره)
ت

به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف( .صفحه)118
 -2پیمانی که به موجب آن یک زن و مرد در زندگی باهم شریک و متحد می شوند و خانواده تشکیل می دهند(.صفحه1()126نمره)
 -1از ابزارها و روشها و فناوری های مختلف در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف به گونه ای استفاده کنیم که تاثیرات مضر ومنفی
فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد(.صفحه1( )185نمره)

ث

0

 -1تصویب ملی شدن نفت توسط مجلس شورای ملی  -تاییدتصویب ملی شدن نفت توسط شاه  -نخست وزیر شدن دکتر مصدق.
(صفحه1( )66نمره)
 -2برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد (صفحه1( )111نمره)  -1انتخابات ریاست جمهوری – انتخابات نمایندگان مجلس شورای
اسالمی – انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا (صفحه ( )151دو مورد) (1نمره)
 -1هویت فردی :قدی بلند و چهره گندمگون

ج

0

هویت اجتماعی :صبور و مهربان بودن (صفحه1( )121نمره)

 -2خیر 1/25(.نمره) به دلیل انتقال سموم به آب و خاک و بدن انسان که موجب شیوع بیماری های خطرناک میشود وپس ازآن باید
هزینه های زیادی برای درمان مردم صرف شود(.صفحه1/85( )184نمره)
 ) 1-1چون اقدامی ذلت بار و خالف استقالل کشور بود(صفحه1( )112نمره)  ) 1-2عمران و آبادی روستاها (صفحه 1/5 ()116نمره)
5/1

 11 ) 1-1شهریور  1/5( 1151نمره) ) 1-4مجلس خبرگان رهبری(صفحه 1/5 ()111نمره)
ردیف

پاسخ سواالت اختیاری

فصل

 -1درست (صفحه 1/5 ( )2نمره)

اول

مدار تا استوا بر حسب درجه(.صفحه 1()8نمره)

فصل

– 1نادرست (صفحه 1/5 ( )18نمره) - 2ت (صفحه 1/5 ( )24نمره)  V-1شکل (صفحه 1/5 ()16نمره)

دوم

-2پ (صفحه 1/5 ( )1نمره)  -1مایل(صفحه 1/5 ( )12نمره)

نمره
 - 4فاصله هر مکان از

 -1منابع مهم تأمین غذا  -حمل ونقل – منبع تأمین آب شیرین (صفحه( )22دو مورد) (1نمره)

فصل

-1درست (صفحه 1/5 ( )11نمره)

سوم

 - 4از بین بردن کامل جنگل ها در یک ناحیه (صفحه1( )11نمره)

فصل

-1درست(صفحه  1/5 ( )41نمره)  -2بهبود بهداشت و بهبود تغذیه (صفحه 1()44نمره)  -1استعمارگری – مستعمره کردن

2/1
2/1

 -2ب (صفحه  1/5 ( )15نمره)  -1آب وهوا (صفحه  1/5 ()11نمره)

چهارم

کشورها – اشغال نظامی – دخالت و نفوذ در امور داخلی – جلوگیری از استقالل سیاسی و اقتصادی(.صفحه ()55دو مورد)(1نمره)

فصل

-1درست ( صفحه  1/5 ( )84نمره )  -2الف (صفحه  1/5 ( )51نمره) -1ابریشم (صفحه  1/5 ()88نمره)

2/1
2/1

 - 4وجود نظم و امنیت در کشور – وجود شبکه وسیع راهها و کاروانسراها (صفحه1( )88نمره)

2/1

فصل

-1درست (صفحه  1/5 ( )84نمره)  -2تأسیس مدرسه دار الفنون  -نوسازی و اصالح امور  -برقراری امنیت و آرامش  -مبارزه با

2/1

ششم

مفاسد اداری و اقتصادی  -نوسازی تشکیالت حکومتی (صفحه ( )81دو مورد) (هرمورد  1/5نمره)

پنجم

 -1بر اساس این عهدنامه ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج وبه حاکمیت روسیه در
آمد( .صفحه1()88نمره)
«در تصحیح  ،نظر همکاران محترم است».

"باسمه تعالی"

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

بخش اجباری:دانش آموزعزیزلطفا به تمام سواالت پاسخ دهید81.نمره

الف

** درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید** .

 -1اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

درست 

نادرست 

 -2برای افزایش بهره وری در فعالیت های اقتصادی باید بهره وری در تولید و توزیع را افزایش دهیم.
درست 

نادرست 

 -3در انقالب مشروطیت ،نظام پادشاهی استبدادی ،جایگزین نظام پادشاهی مشروطه شد .درست 

نادرست 

8/1

** در بین گزینه های داده شده  ،گزینه درست را انتخاب کنید**.

ب

 -8فرمانده سپاه ایران در جنگ بین ایران و روسیه چه کسی بود ؟
ب)امیرکبیر 

الف)عباس میرزا 

ت)محمد میرزا 

پ)ابن رشدیه 

8/1

 -2اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد چه نام دارد ؟
الف)مدرسه 

ب)جامعه 

ت)همساالن 

پ) خانواده 

 -3عفو یا تخفیف مجازات محکومان در کشور ایران بر عهده چه مرجعی است ؟
الف) رئیس قوه قضائیه
پ

ب) رئیس مجلس 

پ) رئیس جمهور 

ت) رهبری 

** برای سواالت ردیف (الف) جوابهای (ب) را انتخاب و در جای ( )..........بنویسید ( .یک مورد اضافی)

ب

الف
)..................( -1

قوه مجریه

رهبری

)..................( -2

والیت فقیه

میرزا رضای کرمانی

)..................( -3

ناصرالدین شاه

نواب صفوی

8/1

رئیس جمهور
ت

** اصطالحات زیر را تعریف کنید **

 -1هنجار ؟
 -2ازدواج (نکاح)؟
3

 -3بهره وری سبز؟
ث

** به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید**

-1دو مورد از عواملی که به ملی شدن صنعت نفت ایران کمک کرد را بنویسید 1 (.نمره)
 -2از دیدگاه قرآن  ،مهمترین هدف ازدواج چیست؟ (1نمره)

3

 -3بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،مردم در کدام انتخابات به افراد مورد نظر خود به طور مستقیم رأی
می دهند؟(دو مورد) (1نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
صفحه1

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان8331/63/81 :

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه
خرداد سال 8331

سؤاالت

ردیف

ج

ساعت شروع88 :صبح
نمره

** به سواالت زیر پاسخ کامل دهید**

 حامد دانش آموز کالس هشتم یکی از مدارس شهر رشت است که دارای قدی بلند و چهره ی گندمگون می باشد وفردی صبور و مهربان که به همه دوستان خود کمک می کند .به نظر شما کدام ویژگی های او نشان دهنده هویت فردی و
یا هویت اجتماعی او می باشد؟(1نمره)
هویت اجتماعی ..................................................

هویت فردی ............................................

 -2در استان گیالن که قطب تولید چای ایران است برای تولید بیشتر چای در هر هکتار  ،کشاورزان ازکودهای شیمیایی
و سموم کشاورزی استفاده می کنند .به نظر شما این عمل کشاورزان بهره وری سبز است یاخیر؟چرا؟( 1نمره)
4/1

 -3گروه تحقیقاتی دانش آموزی ،از کشور نروژ برای تحقیق پیرامون انقالب اسالمی ایران  ،دیداری با دانش آموزان پایه
نهم مدرسه ای در شهر انزلی داشتند و سواالتی در این مورد مطرح نمودند .اگر شما به عنوان نماینده دانش آموزان این
مدرسه بودید به سواالت زیر چگونه پاسخ می دادید.
 )3-1چرا امام خمینی با کاپیتوالسیون مخالفت کرد؟(1نمره)
 )3-2هدف امام خمینی از تشکیل جهاد سازندگی چه بود؟( 0/5نمره)
 )3-3صدام  ،رئیس حکومت بعثی عراق در چه تاریخی به کشور شما حمله کرد؟( 0/5نمره)
 )3-4بعد از رحلت امام چه مجلسی آیت اهلل خامنه ای را به رهبری برگزید؟( 0/5نمره)
بخش اختیاری:دانش آموز عزیز لطفا از فصل اول تا ششم فقط به دو فصل پاسخ دهید1 .نمره
درست 

 -1سیارات بیرونی  ،از گازها تشکیل شده اند 0/5 (.نمره)
فصل
اول

نادرست 

 -2کدام گزینه در مورد حرکت وضعی زمین درست نیست 0/5( .نمره)
الف)اختالف ساعت  ب) چرخش زمین به دور خود 

ت)پیدایش روز و شب 

پ) پیدایش فصلها 

2/1

 -3محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین چگونه است؟ ( 0/5نمره)
 - 4عرض جغرافیایی را تعریف کنید؟(1نمره)
 -1گازهایی که دورتا دور کره زمین را فرا گرفته اند ،هیدروسفر نام دارد 0/5(.نمره)
فصل
دوم

درست 

نادرست 

 -2در کدام الیه از سطح زمین هرچه ارتفاع زیادتر شود دما کمتر می شود؟ ( 0/5نمره)
الف)استرا توسفر 

ب) ترموسفر 

پ)مزوسفر 

ت)تروپوسفر 

2/1

 -3در کوههای مرتفع و جوان دره های تنگ به چه شکلی در آمده اند؟( 0/5نمره)
 - 4دو مورد از اهمیت اقیانوس ها را بنویسد1(.نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم
صفحه2

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

درست 

 -1گسترده ترین زیست بوم  ،تایگا است 0/5(.نمره)

نادرست 

فصل
سوم

 -2در کدام زیست بوم میانگین بارندگی سالیانه آن کمتر از  50میلیمتر است؟( 0/5نمره)
ب) بیابان 

توندرا 

ت)تایگا 

پ) ساوان 

2/5
 -3مهمترین وبیشترین عاملی که در زیست بوم ها تأثیرگذار است  ،چه نام دارد؟( 0/5نمره)
 - 4جنگل زدایی یعنی چه؟(1نمره)
 -1به دلیل مهاجرت مردم از روستا به شهرها ،شهرنشینی رشد پیدا کرد 0/5(.نمره) درست 

فصل
چهارم

 -2دو مورد از عوامل کاهش مرگ ومیر در دو قرن اخیر را بنویسید1( .نمره)
2/5
 -3از عوامل نابرابری خارجی در جهان  ،دو مورد را بیان کنید1( .نمره)

 -1سردسته شورشیان افغان در زمان شاه سلطان حسین محمودافغان بود 0/5(.نمره) درست 

فصل
پنجم

نادرست 

نادرست 

 -2در جنگ چالدران کدام پادشاه از عثمانی شکست خورد؟ ( 0/5نمره)
الف)شاه اسماعیل 

ب) شاه عباس 

پ) شاه تهماسب 

ت)شاه سلطان حسین 
2/5

 -3پر سودترین کاالی صادراتی که در اختیار شاه عباس بود چه نام داشت؟( 0/5نمره)
 - 4علت رونق تجارت داخلی و خارجی ایران در دوره صفویان چه بود؟(1نمره)

 آقامحمد خان قاجار بعد از مدتی جنگ و گریز  ،لطفعلی خان زند را شکست داد 0/5( .نمره) درست نادرست فصل
ششم

 -2دو مورد از اقدامات امیر کبیر را بنویسید (1نمره)
 -3در عهدنامه گلستان کدام نواحی از حاکمیت ایران خارج شد؟(1نمره)
2/5

جمع کل
** موفق باشید **

نمره تکوینی

نمره کتبی

میانگین نمره
عددی

نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء

حروفی

صفحه3

26

"باسمه تعالی"
ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن () sanjesh.guilan.medu.ir:
مدت امتحان 06 :دقیقه

راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی
دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان1031/60/11 :

ساعت شروع11 :صبح

خرداد سال 1031

ردیف
الف

تعداد صفحات1 :صفحه

پاسخ سؤاالت اجباری 11نمره
 -1درست (صفحه -2 )111درست (صفحه)121
 -2پ (صفحه)115

نمره

 -1نادرست(صفحه ( )68هرمورد  1/5نمره)

 -1ت (صفحه)148

ب

 -1الف (صفحه)86

پ

-1رئیس جمهور(صفحه -2 )145رهبری (صفحه )144

1/1

( هرمورد  1/5نمره)

 -1میرزا رضای کرمانی(صفحه )66

1/1
( هرمورد  1/5نمره)

1/1

 -1رفتارهای معینی که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده ومتداول اند1( .نمره)
ت

به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف( .صفحه)118
 -2پیمانی که به موجب آن یک زن و مرد در زندگی باهم شریک و متحد می شوند و خانواده تشکیل می دهند(.صفحه1()126نمره)
 -1از ابزارها و روشها و فناوری های مختلف در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف به گونه ای استفاده کنیم که تاثیرات مضر ومنفی
فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد(.صفحه1( )185نمره)

ث

0

 -1تصویب ملی شدن نفت توسط مجلس شورای ملی  -تاییدتصویب ملی شدن نفت توسط شاه  -نخست وزیر شدن دکتر مصدق.
(صفحه1( )66نمره)
 -2برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد (صفحه1( )111نمره)  -1انتخابات ریاست جمهوری – انتخابات نمایندگان مجلس شورای
اسالمی – انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا (صفحه ( )151دو مورد) (1نمره)
 -1هویت فردی :قدی بلند و چهره گندمگون

ج

0

هویت اجتماعی :صبور و مهربان بودن (صفحه1( )121نمره)

 -2خیر 1/25(.نمره) به دلیل انتقال سموم به آب و خاک و بدن انسان که موجب شیوع بیماری های خطرناک میشود وپس ازآن باید
هزینه های زیادی برای درمان مردم صرف شود(.صفحه1/85( )184نمره)
 ) 1-1چون اقدامی ذلت بار و خالف استقالل کشور بود(صفحه1( )112نمره)  ) 1-2عمران و آبادی روستاها (صفحه 1/5 ()116نمره)
5/1

 11 ) 1-1شهریور  1/5( 1151نمره) ) 1-4مجلس خبرگان رهبری(صفحه 1/5 ()111نمره)
ردیف

پاسخ سواالت اختیاری

فصل

 -1درست (صفحه 1/5 ( )2نمره)

اول

مدار تا استوا بر حسب درجه(.صفحه 1()8نمره)

فصل

– 1نادرست (صفحه 1/5 ( )18نمره) - 2ت (صفحه 1/5 ( )24نمره)  V-1شکل (صفحه 1/5 ()16نمره)

دوم

-2پ (صفحه 1/5 ( )1نمره)  -1مایل(صفحه 1/5 ( )12نمره)

نمره
 - 4فاصله هر مکان از

 -1منابع مهم تأمین غذا  -حمل ونقل – منبع تأمین آب شیرین (صفحه( )22دو مورد) (1نمره)

فصل

-1درست (صفحه 1/5 ( )11نمره)

سوم

 - 4از بین بردن کامل جنگل ها در یک ناحیه (صفحه1( )11نمره)

فصل

-1درست(صفحه  1/5 ( )41نمره)  -2بهبود بهداشت و بهبود تغذیه (صفحه 1()44نمره)  -1استعمارگری – مستعمره کردن

2/1
2/1

 -2ب (صفحه  1/5 ( )15نمره)  -1آب وهوا (صفحه  1/5 ()11نمره)

چهارم

کشورها – اشغال نظامی – دخالت و نفوذ در امور داخلی – جلوگیری از استقالل سیاسی و اقتصادی(.صفحه ()55دو مورد)(1نمره)

فصل

-1درست ( صفحه  1/5 ( )84نمره )  -2الف (صفحه  1/5 ( )51نمره) -1ابریشم (صفحه  1/5 ()88نمره)

2/1
2/1

 - 4وجود نظم و امنیت در کشور – وجود شبکه وسیع راهها و کاروانسراها (صفحه1( )88نمره)

2/1

فصل

-1درست (صفحه  1/5 ( )84نمره)  -2تأسیس مدرسه دار الفنون  -نوسازی و اصالح امور  -برقراری امنیت و آرامش  -مبارزه با

2/1

ششم

مفاسد اداری و اقتصادی  -نوسازی تشکیالت حکومتی (صفحه ( )81دو مورد) (هرمورد  1/5نمره)

پنجم

 -1بر اساس این عهدنامه ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج وبه حاکمیت روسیه در
آمد( .صفحه1()88نمره)
«در تصحیح  ،نظر همکاران محترم است».

"باسمه تعالی"

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان8031/60/81 :

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات2 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

ویژه داوطلبان آزاد (طرح جامع) پایۀ نهم دورۀ اول متوسطهخرداد سال 8031

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

** درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید** .

الف

درست 

نادرست 

 -2در انقالب مشروطیت  ،نظام پادشاهی استبدادی ،جایگزین نظام پادشاهی مشروطه شد .درست 

نادرست 

 -1اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

1

** در بین گزینه های داده شده  ،گزینه درست را انتخاب کنید**.

ب

 -1فرمانده سپاه ایران در جنگ بین ایران و روسیه چه کسی بود؟
الف)عباس میرزا 

ب)امیرکبیر 

ت)محمد میرزا 

پ)ابن رشدیه 

1

 -2عفو یا تخفیف مجازات محکومان در کشور ایران بر عهده چه مرجعی است ؟
الف) رئیس قوه قضائیه 

ب) رئیس مجلس 

پ) رئیس جمهور 

ت) رهبری 

** برای سواالت ردیف (الف) جوابهای (ب) را انتخاب و در جای ( )..........بنویسید ( .یک مورد اضافی)
الف

پ

ب

)..................( -1

قوه مجریه

رهبری

)..................( -2

والیت فقیه

میرزا رضای کرمانی

1

رئیس جمهور
ت

** اصطالحات زیر را تعریف کنید **

 -1هنجار ؟
2

 -2ازدواج (نکاح)؟
ث

** به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید**

-1از دیدگاه قرآن  ،مهمترین هدف ازدواج چیست؟ (1نمره)

2

 -2بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،مردم در کدام انتخابات به افراد مورد نظر خود به طور مستقیم رأی
می دهند؟(دو مورد) (1نمره)
ج

** به سواالت زیر پاسخ کامل دهید**

 -1در استان گیالن که قطب تولید چای ایران است برای تولید بیشتر چای در هر هکتار ،کشاورزان ازکودهای شیمیایی و
سموم کشاورزی استفاده می کنند .به نظر شما این عمل کشاورزان بهره وری سبز است یا خیر؟چرا؟( 1/5نمره)
3
 -2گروه تحقیقاتی دانش آموزی ،از کشور نروژ برای تحقیق پیرامون انقالب اسالمی ایران  ،دیداری با دانش آموزان پایه
نهم مدرسه ای در شهر انزلی داشتند و سواالتی در این مورد مطرح نمودند .اگر شما به عنوان نماینده دانش آموزان این
مدرسه بودید به سواالت زیر چگونه پاسخ می دادید.
 ) 2-1چرا امام خمینی با کاپیتوالسیون مخالفت کرد؟(1نمره)
 )2-2هدف امام خمینی از تشکیل جهاد سازندگی چه بود؟( 0/5نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم

"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات2 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

ویژه داوطلبان آزاد (طرح جامع) پایۀ نهم دورۀ اول متوسطهخرداد سال 8031

تاریخ امتحان8031/60/81 :

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

سؤاالت مطالعات اجتماعی پایه هفتم ) 5نمره(

 - 1وقتی زاد و ولد کمتر از مرگ و میر باشد جمعیت جوان کاهش وتعداد سالمندان بیشتر می شود 0/5( .نمره)
درست 

نادرست 

 -2ایستادن در صف اتوبوس جزء کدام قوانین است؟( 0/5نمره)
ب) قوانین مذهبی 

الف) قوانین اجتماعی 

پ) قوانین حکومتی 

ت) قوانین اخالقی 

 -3کوهپایه را تعریف کنید؟(1نمره)
 - 4از امتیازات طبقه بزرگان دو مورد را بنویسید1(.نمره)
 -5دو مورد از ابتکارات ایرانیان باستان در زمینه تشکیل سپاه وفنون نظامی را بنویسید1( .نمره)

5

 -6اگر شما برای خرید به فروشگاه زنجیره ای مراجعه کنید،به کدام مشخصات کاال توجه می کنید؟ (دو مورد)(1نمره)

 -1پیامهای بازرگانی مصرف گرایی را کاهش می دهند 0/5( .نمره)

درست 

نادرست 

سؤاالت مطالعات اجتماعی پایه هشتم ) 5نمره(

 -2سندی که درآمدها وهزینه های یک کشور را برای مدت یک سال معین می کند چه می نامند؟ ( 0/5نمره)
الف) مالیات 

ب) بودجه 

پ) درآمد 

ت) الیحه 

 -3مهاجرین به چه کسانی می گفتند؟(1نمره(
 - 4دو مورد از وظایف رئیس جمهور را نام ببرید؟(1نمره)
5

 -5ببرهای اقتصادی آسیا شامل چه کشورهایی می باشد؟(1نمره)
 - 6دو مورد از ویژگی های آب و هوای مدیترانه ای را بنویسید1( .نمره)
...................................................-1

..............................................-2
جمع کل
**موفق باشید**

میانگین نمره

نمره کتبی
عددی

حروفی

نام و نام خانوادگی دبیرو امضاء

26

"باسمه تعالی"
ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن () sanjesh.guilan.medu.ir:
مدت امتحان 06 :دقیقه
تاریخ امتحان1031/60/11 :

تعداد صفحات1 :صفحه

راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی
ویژه داوطلبان آزاد (طرح جامع) پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه خرداد سال 1031

ردیف

ساعت شروع11 :صبح

نمره

پاسخ سؤاالت

الف

-1درست (صفحه )111

 - 2نادرست (صفحه)68

ب

 -1الف (صفحه)68

پ

-1رئیس جمهور(صفحه)141

 -2ت (صفحه)148
 -2رهبری (صفحه )144

( هرمورد  0/1نمره)

1

( هرمورد  0/1نمره)

1

( هرمورد  0/1نمره)

1

 -1رفتارهای معینی که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده ومتداول اند( .صفحه1( )118نمره) به قواعد و شیوه های مورد
ت

قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف  -2.پیمانی که به موجب آن یک زن و مرد در زندگی باهم شریک و متحد
می شوند و خانواده تشکیل می دهند(.صفحه1()126نمره)

ث

2

-1برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد (صفحه1( )111نمره)  -2انتخابات ریاست جمهوری –انتخابات نمایندگان مجلس
شورای اسالمی – انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا (صفحه ( )110دو مورد)(1نمره)

2

-1خیر 0/1(.نمره) به دلیل انتقال سموم به آب و خاک و بدن انسان که موجب شیوع بیماری های خطرناک شده و پس از آن
ج

باید هزینه های زیادی برای درمان مردم صرف شود(.صفحه1( )184نمره)

0

 -1-2چون اقدامی ذلت بار و خالف استقالل کشور بود ( .صفحه1( )102نمره)
 -2-2عمران و آبادی روستاها (صفحه 0/1 ()106نمره)
پاسخ سؤاالت هفتم
 -2الف (صفحه  0/1( )18نمره)

 -1درست صفحه ( 0/1( )81نمره)

 -1زمینهای که از یک سو به کوه ها و از سوی دیگر به دشتها منتهی می شوند (.صفحه 1()11نمره)
 - 4داشتن زمینها و ثروت های فراوان  ،معاف از پرداخت مالیات  ،برخورداری از حق تحصیل و آموزش (.صفحه ()114دو مورد)(1نمره)
-1تشکیل سپاه جاویدان  ،اختراع ارابه داس دار  ،گردونه ها و برج های بلند چوبی چرخدار متحرک  ،تشکیل نیروی دریایی (.صفحه()121دو مورد)(
(1نمره)
 -8به برچسب مشخصات کاال توجه می کنیم که اطالعاتی از قبیل تاریخ تولید و انقضاء شماره جواز تولید  ،تاریخ مصرف  ،استاندار کاال  ،مواد به
کار رفته  ،نشانی کارخانه  ،قیمت کاال)

( صفحه()16دو مورد)( (1نمره)،
پاسخ سؤاالت هشتم

-1نادرست ( صفحه 0/1( )44نمره)

 -2ب ( صفحه 0/1( )21نمره)

 -1گروهی از مسلمانان که اموال و دارائی خود را رها کرده و از مکه به مدینه مهاجرت کردند.

( صفحه1()12نمره)

 - 4امضای قراردادهای بین المللی  ،اعطای نشان های دولتی  ،اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی  ،امضای استوارنامه سفیران و
پذیرش سفیران (.صفحه()16دو مورد)( (1نمره)
 -1کره جنوبی  ،تایوان  ،هنگ کنگ  ،سنگاپور ( .صفحه4()118مورد)(هرمورد )0/21
 -8تابستانهای گرم و خشک  ،زمستانهای معتدل و مرطوب ( صفحه1()118نمره)
«در تصحیح  ،نظر همکاران محترم است».

