باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

نام درس :مطالعات اجتماعي

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان77/6/7 :

اداره سنجش

نام آموزشگاه:
نمره شفاهی -عملی:

نمره کتبی:

مدت امتحان 66 :دقيقه

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

ساعت امتحان 7 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

سواالت در  5صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
بخش اجباری

نمره

دانش آموز عزیز به همه سواالت فصل  1تا  12پاسخ دهيد

 -1بزرگترین رویداد زمان مظفرالدین شاه چه بود؟
ب) انقالب مشروطيت
الف) وقوع جنگ جهاني اول

ج) انقالب كبير فرانسه

6/55

د) به توپ بستن مجلس

-2براساس قرارداد  ،1091اداره امور نظامی و مالی ایران در اختيار مستشاران انگليسی قرار گرفت .صحيح

غلط

 - 3از مخالفان سرسخت با شيوه حكومت رضا شاه ........................... ،بود.

6/55
6/5

فصل 7

 -4كودتای  22مرداد توسط كدام كشورها و با چه هدفی صورت گرفت؟
6/75

 -5جدول مربوط به جنگ جهانی اول را كامل كنيد( .عنوان یا نام كشور)
الف
ب

آلمان
انگلستان

ايتاليا

اتريش

فرانسه

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

مجارستان

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

عثماني

6/75

 -1سومين مرحله در روند تاسيس نظام جمهوری اسالمی كدام مورد می باشد؟
ب) همه پرسي تعيين نظام سياسي
الف) تدوين و تصويب قانون اساسي
د) شكل گيري نهادهاي انقالبي
ج) انتخابات رياست جمهوري

6/55

فصل 8

-2علت قيام مردم قم در  10دیماه سال 1351مقاله توهين آميز شاه نسبت به امام خمينی (ره) بود .صحيح

غلط

6/55

 -3چرا مردم از سياست های شاه ناراضی بودند؟ ( دو مورد)
1

 -4هدف اصلی انقالب اسالمی چه بود؟
1

 -1كداميك از ویژگی های زیر اكتسابی است؟
الف) ثروت

ب) دختر بودن

ج) ايراني بودن

 -2فرهنگ پذیری فرایندی بسيار مهم در زندگی انسان است.

د) گندمگون
غلط

صحيح

 -3از ویژگیهای مشترك جامعه ایرانی كه ریشه در ایران باستان دارد؟

فصل 7

 -4شكل زیر را كامل كنيد.

6/55
6/5

الف ؟

الف) ......... ....................

6/55

فرهنگ
هویت ملی

ب) .............................

6/5

ب؟
1

ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان77/6/7 :

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

نام آموزشگاه:

نام درس :مطالعات اجتماعي
ساعت امتحان 7 :صبح

مدت امتحان 66 :دقيقه
سواالت در  5صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
 -5موارد مربوط به هم را با خطی به هم وصل نمایيد.
الف .تعارف كردن
 .1نماد
ب .بهره وري
 .2هنجار
ج .زود رنج بودن
 .3ارزش
د .ما شاء ا ...گفتن هنگام ديدن كودك
 .4عقايد
ر .پرچم
 -1مهم ترین هدف ازدواج از دیدگاه قرآن چيست؟
ب) اجراي دستور خداوند
الف) برقراري آرامش

نمره

1

ج) تجديد نسل

6/55

د) رسيدن به هدف

 -2از مهم ترین عوامل ناسازگاری در خانواده ،انتخاب نادرست همسر است.

صحيح

غلط

6/55

فصل 16

 -3با قدردانی كردن از كار فرزند خود از كدام روش اجتماعی كردن استفاده كرده ایم؟
6/5

 -4دو مورد از فواید چند فرزندی را بنویسيد.
6/5

 -5چرا اجتماعی شدن هم نياز فرد و هم نياز جامعه است؟
1

 -1در جهان بينی توحيدی اسالم مالكيت مطلق همهی موجودات از آن كيست؟
الف) پيامبران و امامان

ج) افراد صالح و متقي

ب) واليت فقيه

6/55

د) خداوند

 -2كدام مورد جزء وظایف مشترك حكومت ها نيست؟
الف) حفظ ميراث فرهنگي

ب) تعيين سياست هاي كلي نظام

ج) سياست گزاري هاي فرهنگي

د) وضع قوانين و مقررات

6/55

 -3پولی كه شهروندان در مقابل دریافت خدمات از دستگاههای دولتی و اداری به آنها پرداخت می كنند  ...............نام دارد.

فصل 11

6/5

 -4سه مورد از حقوق شهروندی را فهرست كنيد.
6/75

 -5جدول روبرو را ( با توجه به جمالت داده شده) كامل كنيد.
 .1فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده او مي باشد.

1.

 .2تشكيل آن براي پيشبرد برنامه هاي اجتماعي ،فرهنگي

.2

و اقتصادي و عمراني كشور مفيد مي باشد.

.3

 .3بدون آن جامعه دچار اختالل و هرج و مرج مي شود.
2

هـ
ش

6/75

ت
ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان77/6/7 :

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

نام آموزشگاه:

نام درس :مطالعات اجتماعي
ساعت امتحان 7 :صبح

مدت امتحان 66 :دقيقه
سواالت در  5صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
 -1در بهره وری سبز ،در همه مراحل توليد ،توزیع و مصرف ،محيط زیست مورد توجه قرار می گيرد .صحيح
 -2بهره وری یعنی از بين كارهای ممكن ،مهمترین ها را انتخاب كردن و انجام دادن.

صحيح

غلط
غلط

نمره
6/55
6/55

 -3شما به عنوان دانش آموز چه راهكارهایی را برای افزایش بهره وری در مصرف كاغذ پيشنهاد می كنيد (.دو مورد)

فصل 15

1

 -4پاسخ كوتاه دهيد.
6/5

الف) محور اصلي اقتصاد مقاومتي چيست؟

6/5

ب) ديدگاه اسالم در مورد اقتصاد و توليد چيست؟
بخش اختياری
دانش آموز عزیز از فصل  1تا  1فقط به سئواالت دو فصل پاسخ دهيد .در صورت پاسخ به بيش از دو فصل  ،پاسخ های
اضافی تصحيح نخواهد شد.
 -1موقعيت مكانی پدیده ها را روی كرهی زمين چگونه مشخص می كنند؟
الف) با استفاده از مدارات

ب) با استفاده از نصف النهارات

ج) با استفاده از خطوط و تقسيمات فرضي

د) با استفاده از جهت يابي

6/55

 -2اگر نيم كره شمالی فصل بهار باشد در نيم كره جنوبی ،شش ماه بعد چه فصلی خواهد بود؟
الف) بهار

ب) زمستان

ج) پاييز

6/55

د) تابستان

فصل 1

 -3اختالف ساعت از نتایج حركت وضعی زمين می باشد.

صحيح

غلط

6/55

 -4خورشيد در یك زمان معين تمام سطح كره زمين را روشن می كند.

صحيح

غلط

6/55

 -5محور قطبها بر سطح مدار گردش انتقالی زمين  ..............................است.

6/5

 -1استان اصفهان دارای مختصات جغرافيایی زیر است .آن را روی شكل نشان دهيد.
E / 159
S / 199

1

3

ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

نام درس :مطالعات اجتماعي

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان77/6/7 :

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

نام آموزشگاه:

ساعت امتحان 7 :صبح

مدت امتحان 66 :دقيقه
سواالت در  5صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931

نمره

 -1بخش خارجی كره زمين كه جامد است و از سنگ و خاك تشكيل شده چه نام دارد؟
الف) ليتوسفر

ج) هيدروسفر

ب) بيوسفر

6/55

د) اتمسفر

 -2از نتایج كدام حركت ،چين خوردگی ،گسل و كوه آتشفشانی است.

6/55

فصل 5

 -3مكانی كه دارای منابع سرشار نفت و گاز است ( .ل ـ ق ـ ه ـ ت ـ ف ـ ا ـ ـ ر ـ ا )

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

6/5

 -4دو مورد از عوامل بيرونی تغيير چهرهی ناهمواریها را بنویسيد.

6/5

 -5چه رابطه ای بين عرض جغرافيایی و آب و هوا وجود دارد؟( توضيح دهيد)
1

 -1مهمترین عامل تنوع زیست بومها كدام مورد است.
الف) شكل ناهمواري

ب) آب و هوا

د) ميزان ارتفاع

ج) جنس خاك

 -2جنگل های استوایی ،غنیترین تنوع گياهی و جانوری را دارد.

صحيح

6/55

غلط

6/55

فصل 3

 -3برای استفاده خردمندانه و صحيح از طبيعت چه باید كرد؟ ( دو مورد)
1

 -4دو زیست بوم زیر را با یكدیگر مقایسه كنيد ( .آب و هوا ـ رطوبت)
آب و هوا

رطوبت
جنگلهاي باراني استوايي

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

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

بيايان

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

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

1

 -1وقتی مرگ و مير با ميزان مواليد مساوی باشد جمعيت كاهش می یابد.

صحيح

غلط

6/55

 -2فرهنگ و باورهای غلط جزء نا برابری های خارجی می باشد.

صحيح

غلط

6/55

فصل 4

 -3به مهاجرتی كه با ميل و اراده افراد نباشد ................................ ،گفته می شود.

6/5

 -4رشد اقتصادی كشورها را با توليد ناخالص داخلی و  ...............................اندازهگيری می كنند.

6/5

 -5هر یك از موارد زیر مربوط به كدام شاخصهای توسعه انسانی می باشد.
الف) درآمد و رفاه ( ).................................

ب) تعداد معلم به ازاي هر دانش آموز ( ).....................................

 -1دو مورد از عوامل طبيعی جذب جمعيت را بنویسيد.

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

4

......................................
ادامه سواالت در صفحه بعد

6/5

6/5

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان77/6/7 :

اداره سنجش

نام آموزشگاه:

نام درس :مطالعات اجتماعي

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

ساعت امتحان 7 :صبح

مدت امتحان 66 :دقيقه
سواالت در  5صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
 -1در عصر صفویه دومين مقام در ادارهی امور كشور ،اعتماد الدوله بودند.

صحيح

نمره

غلط
6/55

 - 2پر رونقترین صنعت ایران در عصر صفویه چه بود؟
6/55

الف) شيشه گري

ج) نقاشي

ب) منبت كاري روي فلز

د) بافندگي

فصل 5

 -3شاه عباس توانست پرتغالی ها را با كمك  .................................از سواحل و جزایر جنوبی ایران بيرون كند.

6/5

 -4من كيستم؟
توانستم حكومتي واحد و قدرتمند در ايران به وجود آورم ،با رسمي كردن مذهب شيعه مردم را با هم متحد و يكپارچه كردم ،با كمك قزلباشها به

6/5

قدرت رسيدم.
 -5علل رونق یافتن تجارت داخلی و خارجی در زمان شاه عباس چه بود؟

1

 -1فتوای معروف تحریم استعمال توتون و تنباكو توسط چه كسی صادر شد؟
ب) عباس ميرزا

الف) آيت ا ...ميرزا حسن آشتياني
ج) آيت ا ...ميرزاي شيرازي

6/55

د) شيخ فضل ا ...نوري

 -2حكومت كدام پادشاه همزمان با آغاز نفوذ دخالت كشورهای اروپایی ،از جمله فرانسه و انگليس در ایران بود.
الف) آقا محمدخان قاجار

ب) ناصرالدين شاه

ج) محمد شاه

6/55

د) فتحعلي شاه

فصل 6

 -3براساس قرارداد گلستان سرزمين های ایرانی شمال رود ارس به تصرف انگليس درآمد .صحيح

غلط

6/55

 -4وقوع آن سبب تغيير اوضاع كشورهای اروپایی شد ( .ا ـ ي ـ ع ـ ق ـ ب ـ ن ـ ا ـ ص ـ ن ـ ل ـ ت )
6/5

..............................................
 -5از پيشگامان تاسيس مدارس به سبك اروپایی در ایران  ............................بود.

6/5

 -1در زمان صدارت امير كبير ایران با چه مشكالتی روبه رو بود؟ ( سه مورد )
6/75

موفق و پيروز باشيد.

5

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

تاریخ امتحان77/6/7 :

اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :مطالعات اجتماعي

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

پایه نهم شهریور ماه 7977

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

 -5غ 0/52

 -1ب 0/52

نمره

 -3سید حسن مدرس 0/2

فصل
7

 -4انگلیس ،آمريکا هدف سرنگونی دولت دكتر مصدق هر مورد 0/52
 -1ج 0/52

 -2الف) متحدين  0/2ب)روسیه 0/52

 -5ص 0/52

 ( -3حکومت پهلوي به فرهنگ و ارزش هاي اسالم توجهی نداشت  - 0/2وابستگی حکومت پهلوي به بیگانگان  -0/2استبداد و سركوب  -حیف
فصل
8

و میل و غارت ثروت و سرمايه هاي ملی كشور)
 -4از بین بردن وابستگی كشور به بیگانگان و تامین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزش هاي اسالمی
0/52

0/52

 -1الف 0/52
فصل

0/52

 -5غ 0/52

 -4الف) تاريخ (زمان)

0/52

 -3زبان فارسی (يك مورد) 0/2

ب) سرزمین (مکان) هر مورد 0/52

9
 1( -2و ر ) (  5و الف )
 -1الف ./52

(3و ب)

 -5ص 0/52

 .1 -4افزايش رشد اجتماعی كودك
فصل

( 4و د)

هر مورد 0/52
 -3تشويق 0/2
 .3رقابت و بازي

 .5الگوبرداري از رفتار خواهر و برادر

 -4داشتن عمه و خاله

هر مورد  ( 0/52دو مورد)

01
 -2زيرا هم باعث شکل گیري هويت و شخصیت افراد می شود و هم موجب تداوم جامعه می گردد.
0/2
 -1د 0/52
فصل
00

 -5ب 0/52

 -3عوارض 0/2

 -4حق برخورداري از عدالت قانونی ـ حق برخورداري از عدالت قضايی ـ برخورداري از رفاه و تامین اجتماعی ـ حق مشاركت سیاسی ـ حقوق
فرهنگی

هر مورد 0/52

 -2رهبري 0/52
 -1ص 0/52
فصل

0/2

شورا
 – 5غ 0/52

0/52

حکومت 0/52

 -3كاغذهاي باطله را براي بازيافت دوباره به شهرداري تحويل دهیم  .5از تمام فضاي كاغذ براي

نوشتن استفاده كنیم( .هر كدام  0/2نمره)

01
 -4الف ) بهره وري 0/2

ب) اقتصاد و تولید وسیله هستند نه هدف 0/2
1

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

تاریخ امتحان77/6/7 :

اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :مطالعات اجتماعي

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

پایه نهم شهریور ماه 7977

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

بخش اختياري
 -1ج 0/52
فصل
0

 -5الف 0/52

1

 -4غ 0/52

-6

 -1الف 0/52
فصل

 – 3ص 0/52

 -2مايل 0/2

 -3فالت قاره 0/2

 -5ورقه ها 0/52

 -4هوازدگی ـ فرسايش آبی ـ بادي  ،فرسايش يخچالی ( دو مورد هر مورد )0/52
 -2سرزمین هاي نزديك استوا چون اشعهي عمودي خورشید را دريافت می كنند بسیار گرم می باشند .ولی هرچه از استوا به طرف قطب ها حركت
می كنیم تابش خورشید مايلتر می شود و در نتیجه گرماي كمتري به زمین می رسد و هوا سردتر می شود.
 -5ص 0/52

 -1ب 0/52

 -3الف :بین استفادهي اقتصادي از جنگل ها و فرصت بازسازي آنها تعادل وجود داشته باشد ( با قطع يك

درخت كاشت درختی ديگر) ب :كشاورزي و دامپروري با شیوه هاي علمی صورت گیرد  -3ايجاد پاركهاي وحش از گونه هاي گیاهی و جانوري در
فصل
3

معرض انقراض (دو مورد هر مورد  0/2نمره)
 -4جنگل هاي بارانی استوايی

بیابان
 -1غ 0/52
فصل
4

فصل
5

 -2الف) اقتصادي

6

گرم و مرطوب

 00درصد

گرم و خشك

بدون رطوبت

 -3اجباري 0/2

ب) فرهنگی

 -4درآمد سرانه 0/2

هرمورد 0/52

 -6باران كافی ـ آب و هواي معتدل ـ خاك حاصلخیز ـ دشتهاي آبرفتی ـ آب كافی
 -1ص 0/52

 -5د 0/52

 -3انگلیسی ها 0/2

هر مورد 0/52

 -4شاه اسماعیل صفوي 0/2

 -2ايجاد شبکه هاي وسیعی از راهها و كاروانسراها -اجازه دادن به شركتهاي تجاري اروپايی كه در ايران فعالیت داشته باشند0/2 .
 .1ج 0/52

فصل

 -5غ 0/52

آب و هوا

رطوبت

هر مورد 0/52

 .5د  .3 0/52غ  .4 0/52انقالب صنعتی  .2 0/2میرزا حسن رشديه 0/2

 -6شورش در ايالت ها ـ دخالت خارجی ها ـ بی نظمی و اختالل امور كشوري و لشکري ـ خالی بودن خزانه
هر مورد 0/52
موفق و پيروز باشيد.

2

