باسمه تعالي
نام درس :مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

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

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

اداره سنجش

نمره کتبی:
ردیف

تاریخ امتحان99/6/9 :

نمره شفاهی -عملی:

مدت امتحان07 :
سواات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 8931

نمره

دانش آموزان عزیز لطفاً به تمامی سواات پاسخ دهید.
صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
-1سیاره های گازی تعداد قمر های بیشتر ی نسبت به سیاره های سنگی دارند؟

صحیح  غلط 

./22

 -2تفاوت میان میزان موالید و مرگ ومیر ،رشد طبیعی جمعیت را نشان می دهد؟

صحیح  غلط 

./22

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
-3در صورتی که در نیمکره شمالی فصل تابستان باشد سه ماه بعد در نیمکره جنوبی چه فصلی خواهد بود ؟
الف – تابستان 

ب – زمستان 

د – پائیز

ج -بهار 

 -4بیوسفر نام دیگر کدام محیط کره زمین می باشد؟
الف – سنگ کره 

ب -آب کره 

د – زیست کره

ج -هوا کره 

./22

./22

 -2هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام زیست بوم می باشد ؟ (یک مورد اضافی است )

بخش جغرافیا

الف -ناحیه ای با گیاهان خزه و گلسنگ

ساوان

ب -ناحیه ای با جنگل های مخروطی و سوزنی برگ

استوایی

ج -ناحیه ای با درختان بائوباب

توندرا

د -ناحیه با بارندگی سالیانه  2277میلی متر

تایگا

1

بیابانی
-6موقعیت مکانی را تعریف کنید؟

./2

-0حرکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟ یک مورد

./2

..............................................................1
-9هریک از تصاویر زیر مربوط به کدام یک از عوامل بیرونی تغییر چهره ی زمین می باشد؟
الف .............

-9عوامل تخریب زیستگا ه ها را بنویسید؟ یک مورد

./2

ب ...........................

./2

ادامه ی سواات در صفحه ی بعد

نام درس :مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

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

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

نمره کتبی:
ردیف

اداره سنجش

نمره شفاهی -عملی:

تاریخ امتحان99/6/9 :

مدت امتحان07 :
سواات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 8931

نمره

-17پیشنهاد شما برای حفظ جنگل های استوایی چیست ؟یک مورد

./2

-11مهاجرت اجباری را تعریف کنید؟

./2

 -12ازیکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین  ،سه منطقه آب وهوایی پدید می آید ،نام ببرید؟

./02

-13برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها چه معیارهایی مورد بررسی قرار می گیرند؟ سه مورد بنویسید؟

./02

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
 -14شاه اسماعیل صفوی ،حکومت وایت ها را از قزلباش ها گرفت.

صحیح  غلط 

./22

 -12بیشتر دوره پادشاهی نادر به نبرد بابیگانگان و شورش داخلی سپری شد.

صحیح  غلط 

./22

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
-16در دوره صفویه کدام یک از صنایع ایران رونق زیادی داشت؟
بخش

تاریخ

الف -بافندگی 

ب -چرم سازی 

ج -کاشی سازی 

./22
د -صابون سازی 

10دولت های محور در جنگ جهانی دوم شامل کدام کشور ها بودند؟
الف -آلمان –ایتالیا  -ژاپن 

ب -آلمان – ایتالیا – شوروی 

ج -فرانسه– انگلیس  -روسیه 

د -آلمان – ایتالیا– فرانسه 

./22

در جای خالی پاسخ مناسب بنویسید.

./22

-19تأسیس مدرسه  .................................از اقدامات امیر کبیر بود.
-19بعد از همه پرسی تعیین نظام سیاسی جمهوری اسامی مقدمات تدوین  ............................فراهم شد.
-27چرا شاه تهماسب پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد؟

./22
./2

ادامه ی سواات در صفحه ی بعد

نام درس :مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

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

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

نمره کتبی:
ردیف

اداره سنجش

نمره شفاهی -عملی:

تاریخ امتحان99/6/9 :

مدت امتحان07 :
سواات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 8931
-21علت رونق تجارت داخلی و خارجی ایران دردوره صفویه چه بود؟ دو مورد
.......................................................-1

./2

..................................................... -2

-22کدام مناطق براساس عهدنامه گلستان از ایران جدا شد؟ دو مورد
..................................................... -1

نمره

./2

..................................................... -2

-23عباس میرزا برا ی آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی چه اقدامی انجام داد؟

./2

 -24موانع و مشکات حکومت مشروطه را بعد از شکل گیری این انقاب بیان کنید؟ یک مورد

./2

-22منابع نفت ایران بعد از چه رویدادی دوباره دراختیار بیگانگان قرار گرفت ؟

./2

-26علت قیام  19دی مردم قم چه بود ؟

./2

 -16دو م ورد از توطئه ها و دسیسه های دشمنان بعد از پیروزی انقاب اسامی را بیان کنید؟

./2

................................................... -1

........................................................ -2
1

 -10حق کاپیتواسیون را شرح دهید ؟

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
بخش مدنی ( اجتماعی )

 -19فرهنگ را آگاهی و اندیشه مشترک اعضای جامعه نیز می گویند.

صحیح  غلط 

./22

 -19حمایت از تشکیل خانواده جزءحقوق عدالت قضایی شهروندان است.

صحیح  غلط 

./22

 -27شما دارای چه ویژگی های اکتسابی و انتسابی هستید؟ (از هر ویژگی یک مورد بنویسید)

7/2

ویژگی اکتسابی ................................ :
ویژگی انتسابی................................. :

ادامه ی سواات در صفحه ی بعد

نام درس :مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

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

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

نمره کتبی:
ردیف

اداره سنجش

نمره شفاهی -عملی:

تاریخ امتحان99/6/9 :

مدت امتحان07 :
سواات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 8931

نمره

گزینه صحیح را انتخاب کنید

7/2

 -21مهم ترین عنصر شکل دهنده هویت ملی چیست؟
الف -زبان 

ب -سرزمین 

د -تاریخ 

ج -دین 

 -22نصب و عزل و قبول استعفای کدام گزینه از وظایف رهبری نمی باشد؟

-23

الف – رئیس قوه قضائیه 

ب -رئیس سازمان صدا وسیما 

ج -فرماندهان نظامی 

د – رئیس قوه مقننه 
./2

گزینه های مربوطه به هم را به یکدیگر وصل کنید( .یک مورد اضافی است )
الف – تصاویر و بناها

هنجار

ب -ساده زیستی

ارزش
نماد

بخش مدنی ( اجتماعی )

به سواات زیر پاسخ کوتاه دهید:

1

 -24رهبر ی در جمهوری اسامی ایران بر چه پایه ای استوار است ؟..........................................
 -22عبارت «از بین کارهای ممکن انتخاب کردن کار درست و انجام دادن آن با روش درست» چه مفهومی را بیان
می کند؟ ...............................
 -26چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد وهم نیاز جامعه می باشد؟

1

 -20چگونه می توان از بروز ناسازگاری بین زن و مرد جلوگیری کرد؟ دو مورد نام ببرید

1

 -29عضویت در بسیج و خدمت سربازی توسط پسران با چه هدفی صورت می گیرد؟ یک مورد

./2

 -29پدر حامد قصد دارد درکارگاه تولیدی خود هزینه برق مصرفی جهت روشنایی کارگاه خود را کاهش دهد .شما چه

./2

 -37منظور از بهره وری سبز چیست ؟

1

راهکاری می توانید برای پدر حامد ارائه دهید ؟ یک موردکافی است

موفق و پیروز باشید

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

5

تاریخ امتحان99/6/9 :

پایه نهم شهریور ماه 9318

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

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
1

نام درس :مطالعات اجتماعی

نمره

صحیح

./52

صحیح

./52

3

گزینه ج

./52

4

گزینه د

./52

2

الف -توندرا

6

مکان دقیق قرار گرفتن آن پدیده روی کره ی زمین.

7
9

ب-تایگا

ج -ساوان

د -استوایی

1
./2

 -1پدید آمدن شب و روز - 5اختاف ساعت یک مورد کافی است
الف -آتشفشان

./2

ب -گسل

./2

ایجاد و گسترش شهرها و روستاها،
9

ساختن پل ،جاده ،ساختمان ها و سدها بدون برنامه ریزی و توجه به جنبه های زیست محیطی

فعّالیت های صنعتی و تولید انبوه کااها در کارخانه ها

مصرف گرایی و تولید انبوه زباله

شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات.

./2

( یک مورد کافی است )

 1باید بین استفاده ی اقتصادی از جنگل ها و فرصت بازسازی آنها تعادل به وجود بیاید .میزان قطع درختان باید قاعده
و قانونی داشته باشد و وقتی درختان قطع می شوند ،با برنامه ریزی مناسب درختانی را جایگزین آنهاکنند و فرصت

رویش دوباره به درختان بدهند.
11

 5کشاورزی و دامپروری با روش های علمی و جدید ،را که کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند ،به کشاورزان
این منطقه آموزش بدهند

./2

 3 .با ایجاد پارک های وحش از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر مراقبت کنند تا نسل آنها منقرض نشود.
( نظر دانش آموز ماک نمره می باشد)

11

15

افراد بدون میل خود و به دایلی چون قحطی ،خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ ها و در گیری های سیاسی
مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند .مانند فسلطین
-1منطقه ی گرم در دو طرف استوا تا مدار های رأس السرطان و رأس الجدی -5منطقه ی معتدل شمالی و جنوبی3 ،
منطقه ی سرد در مجاورت قطب ها.

( نام مناطق کافی است)
 -3تعداد معلم به ازای دانش آموز

./2

./72

13

 -1میزان باسوادی بزرگساان  - 5میانگین سال های تحصیل در یک کشور

14

غلط

./52

12

صحیح

./52

./72

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواات 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 امتحان99/6/9 :

پایه نهم شهریور ماه 9318

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

16

الف -بافندگی

./52

17

الف  -آلمان – ایتالیا و ژاپن

./52

19

دارالفنون

./52

19

قانون اساسی

./52

51

زیرا تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود.

./2

 -1یکپارچه بودن سرزمین ایران -5وجود نظم و امنیت در سراسر کشور -3 ،ایجاد راه و کاروانسرا

51

 5مورد
 -1ایالت های گرجستان -5داغستان  -3شهرباکو

55
53

 -4شهر گنجه

 5مورد

دستور داد کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند.
الف -مخالفت طرفداران حکومت استبدادی

./2
./2
./2

ب -اختاف و دو دستگی میان مشروطه خواهان
ت -وقوع جنگ جهانی اوّل

54

پ -افزایش دخالتهای خارجی

52

کودتای  59مرداد 1335

./2

56

انتشار مقاله ی توهین آمیز نسبت به امام در روزنامه ی اطاعات

./2

./2

3مورد

 -1ایجاد شورش و ناامنی

57

59

 -5ترور شخصیتها و مردم انقابی

 -3اقدامات نظامی مانند جنگ عراق و ایران

5مورد
نوعی مصونیت قضایی به ماموران نظامی آمریکایی بود که بر اساس این مصونیت،اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب
جرمی می شدند ،دادگاه های ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند.

./2

1

59

صحیح

./52

31

غلط

/.52

31

ویژگی اکتسابی :نام بردن جنسیت،مکان تولد،شکل و قیافه و ....ویژگی های انتسابی  :نام بردن شغل  ،تحصیات و ...

./2

35

گزینه ب

./52

33

گزینه د

./52

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان99/6/9 :

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

پایه نهم شهریور ماه 9318

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
ب -ارزش

نمره

34

الف -نما د

32

وایت فقیه

./2

36

بهره وری

./2

37

زیرا هم باعث شکل گیری هویت و شخصیت افراد می شود و هم موجب تداوم جامعه می گردد.

1

./2

گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج
مشاوره با افراد دارای صاحیت در زمینه ی همسر گزینی
رعایت اخاق و آداب همسرداری
39

خوش خلقی ،احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب ،با الفاظ نیکو وی را صدازدن ،قدردانی کردن از زحمات همسر،
گذشت کردن ،بهانه جویی نکردن و نادیده گرفتن مسائل بی اهمیت،

1

پذیرفتن اشتباه خود ،عذرخواهی کردن و جبران اشتباه.
گفت و گوی صمیمانه ی زن و شوهر برای حل مشکات و پیدا کردن راه حل های مناسب؛
 5مورد هرکدام 1/2
39

حفظ آمادگی دفاعی برای دفاع ازکشور و ادای تکلیف شهروندی

./2

41

ماک نمره پیشنهاد دانش آموز مرتبط با سوال می باشد .مثال استفاده ازامپ کم مصرف

./2

41

بهره وری سبز این است که از ابزار ها ،روش ها و فناوری های مختلف در همه ی مراحل تولید ،توزیع و مصرف به گونه
ای استفاده کنیم که تأثیرات مضر و منفی فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد.
موفق و پیروز باشید.

1

