باسمه تعالي
اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام:

اداره آموزش و پرورش داراب

نام خانوادگي:

کارشناسي سنجش و ارزشیابي آموزش و پرورش

نام پدر:
نام آموزشگاه:

سواالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعـی
تصحیح

نام و نام خانوادگي دبیر:

پایه نـهم

تصحیح

نمره با عدد:

نمره با حروف:

( مهر آموزشگاه )

تاریخ و امضا:

نمره با عدد:

نوبت امتحاني :خرداد 0011

تاریخ امتحان0011 / 3 / 6 :
ساعت شروع  8 :صبـح

مدت امتحان 61 :دقیـقه

تعداد صفحه  0 :شماره صفحه0 :

نمره با حروف:

نام و نام خانوادگي دبیر:

تاریخ و امضا:

<< لطفا پاسخ سواالت را روی همین برگ بنویسید >>

ردیف

بخش الف .بخش اجـباری :دانش آموز عزیز لطفاً به تمام سواالت فصل هفتم تا انتهای فصل دوازدهم پاسخ دهید.

نمره
( 01نمره)

 -1با تالش های کدام شخصیت  ،بخش هایي در متمّم قانون اساسي تصویب شد که بر اساس آن چند نفر از مجتهدان و
فقیهان اسالم در مجلس شورا شرکت مي کردند تا قوانین مصوب ،مخالف قواعد اسالمي نباشد ؟

الف)آیت اهلل مدرّس  ب) شیخ محمد خیاباني

/5

ج)آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری د) رئیسعلي دلواری 

-2آثار و پیامدهای جنگ جهاني اول در ایران را بنویسید( دو مورد )

..................................................................................1

.................................................................................2

فصـل هفتـم

 -3کدام کشورها کودتای  22مرداد  1332را طراحي کردند ،نتیجه کودتا چه بود؟

الف) روسیه و انگلستان -ایران به  3قسمت تقسیم شد  ب)انگلستان و آمریکا -دولت دکتر مصدق سرنگون شد

ج) انگلستان و آمریکا -حکومت پهلوی از میان رفت

1
/5

د) آلمان و ایتالیا -حکومت قاجار از میان رفت

 -4بهانه و هدف اصلي متفقین برای اشغال ایران در جنگ جهاني دوم چه بود؟
به بهانه.................................................................. :

1

با هدف.................................................................:

.5یکي از اقدامات حکومت رضاشاه که باعث تضعیف هویت اسالمي و تخریب فرهنگ ایراني شد را بنویسید.

/5

 -6چرا امام خمیني ( ره ) و سایر علمای مبارز با اصول شش گانه شاه مخالفت کردند؟

1

 -7هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اقتصادی و اجتماعي ایران در زمان محمدرضا شاه چه بود؟

/5

فصـل هشـتم

الف) ایجاد قیام و شورش علیه حکومت پهلوی و از بین بردن آن  ب) دستیابي به هندوستان از طریق ایران

ج) جلوگیری ازوقوع قیام های مردمي و حفظ حکومت پهلوی 

د) روی کارآمدن قاجارها به عنوان متحد خود

 -2پس از پیروزی انقالب اسالمي به فرمان  .............................برخي نهادهای انقالبي مانند سپاه پاسداران انقالب

./5

 -9دو مورد از توطئه ها و دسیسه های دشمنان پس از پیروزی انقالب اسالمي ایران را بنویسید .

./5

اسالمي به وجود آمد.

......................................................................1

...........................................................2

1

باسمه تعالي
نام:

نوبت امتحاني :خرداد 0011

اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام خانوادگي:
نام پدر:

تاریخ امتحان0011 / 3 / 6 :

اداره آموزش و پرورش داراب
کارشناسي سنجش و ارزشیابي آموزش و پرورش
( مهر آموزشگاه )

نام آموزشگاه:

پایه نـهم

سواالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعـی

ساعت شروع  8 :صبـح

مدت امتحان 61 :دقیـقه

تعداد صفحه  0 :شماره صفحه2 :

 -11دو مورد از مهم ترین ویژگي های مشترک جامعه ایراني( هویت ایراني ) که با آنها شناخته مي شویم را بنویسید.

.................................................................................1

1

..........................................................................2

فصـل نهـم

 -11برخي از ویژگي های هویتي تغییر نمي کنند و همیشه ثابت هستند .صحیح 

غلط

./5
1

 - 12هر یک از توضیحات زیر به کدام یک از جنبه های فرهنگ ( هنجارها  ،ارزش ها و عقاید )مربوط مي شود ؟

 -اینکه اموری را خوب  ،مطلوب و مثبت تلقي کنیم ..............................

 -رفتارهای معیني هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده اند و متداول هستند ..........................

 -13از دیدگاه اسالم مهم ترین عاملي که باید در همسرگزیني به آن توجه کرد چیست؟
فصـل دهــم

الف .ایمان و اعتقادات دیني

./5

ب .وضعیت اقتصادی همسان و هم سطح 
د .ارتباطات وسیع خانوادگي افراد 

ج .ظاهر افراد 

 -14داشتن چند فرزند در خانواده چه اثرات مفیدی دارد؟ دو مورد بنویسید
.................................................................................1

1

..........................................................................2

 -15با کشیدن خط ،حقوق شهروندی را به عبارت های مرتبط با آن وصل کنید ( .یکي از موارد سمت چپ اضافي

است)

زندگي در محیطي پاک و سالم 

1

 حق برخورداری از عدالت قضایي

فصـل یـازدهـم

آزاد بودن استفاده از زبان های قومي در مطبوعات 

 حق مشارکت سیاسي

انتخاب وکیل مدافع در دادگاه ها 

حق برخورداری از رفاه و تأمي اجتماعي

 حقوق فرهنگي

رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری

حق برخورداری از عدالت قانوني

 -16مبلغي که شهروندان در مقابل دریافت خدمتي از دستگاه های اداری و دولتي به آنها مي پردازند چه نام دارد؟
 -17دو مورد از مهم ترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمي ایران را بنویسید.

./5
1

........................................................................................................1
.......................................................................................................2

فصـل دوازدهم

 -12سه راهکار مهم برای افزایش بهره وری در زندگي بنویسید.

................................................................1

.......................................................... .3 .......................................................2

 -19نمونه هایي از تفکر بهره وری در زندگي مردم در روزگار گذشته را بنویسید ( .دو مورد )

...............................................................1

......................................................2

2
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1

باسمه تعالي
نام:

نوبت امتحاني :خرداد 0011

اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام خانوادگي:

تاریخ امتحان0011 / 3 / 6 :

اداره آموزش و پرورش داراب
کارشناسي سنجش و ارزشیابي آموزش و پرورش

نام پدر:

( مهر آموزشگاه )

نام آموزشگاه:

پایه نـهم

سواالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعـی

ساعت شروع  8 :صبـح

مدت امتحان 61 :دقیـقه

تعداد صفحه  0 :شماره صفحه3 :

بخش ب .بخش اختیـاری :دانش آموز عزیز در این بخش فقط به سواالت دو فصل پاسخ دهید 1( .نمره)
 -21منظور از حرکت وضعي زمین چیست؟ و یکي از نتایج آن را بنویسید.
 -21کدام ویژگي در مورد مدارها درست است؟
فصـل اول

الف ) از  1تا  121درجه بندی مي شوند

1
./5

ب) طول مساوی دارند 

د) نیم دایره هایي فرضي هستند

ج) دایره هایي به موازات استوا هستند
 -22عبارات زیر را تعریف کنید.

اعتدالَین ................................................................................................................................................... :

1

عرض جغرافیایي.......................................................................................................................................... :
1

 -23دو مورد از فایده های اقیانوس ها را بنویسید

...............................................................1

......................................................2

فصـل دوم

 -24عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان را بنویسید؟ ( دو مورد )
...............................................................1

1

......................................................2

 -25بخش خارجي کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است .........................
نامیده مي شود .

 -26مهم ترین عامل تأثیرگذار بر زیست بوم های کره زمین کدام گزینه است؟
الف.شکل ناهمواری ها 

ب.جنس خاک

ج.میزان ارتفاع زمین 

فصـل سـوم

 -27دو مورد از ویژگي های زیست بوم توندرا را بنویسید.

...............................................................1

./5
د .آب و هوا 

.............................................................................2

 -22بیشترین وسعت ساوان در قاره آسیا است .

صحیح 

 -29کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستي جهان را دارد؟

3

غلط 

./5

1

./5

./5

باسمه تعالي
اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام:
نام خانوادگي:
نام پدر:

اداره آموزش و پرورش داراب
کارشناسي سنجش و ارزشیابي آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:

سواالت امتحان هماهنگ درس :مطالعات اجتماعـی

( مهر آموزشگاه )

پایه نـهم

نوبت امتحاني :خرداد 0011

تاریخ امتحان0011 / 3 / 6 :
ساعت شروع  8 :صبـح

مدت امتحان 61 :دقیـقه

تعداد صفحه  0 :شماره صفحه0 :

 -31کشورهای با رشد منفي جمعیت با چه پیامدهای روبرو مي شوند؟ ( دو مورد )

..........................................................................1

..................................................................2

فصـل چهـارم

-31دلیل اصلي رشد شهرنشیني در تقریباَ همه کشورها کدام عامل مي باشد؟
الف.رشد طبیعي جمعیت شهرنشینان 

ج.نبود برنامه ریزی برای سکونت جمعیت زیاد در شهرها

ب.کاهش میزان مرگ و میر افراد به ویژه کودکان

./5

د.مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها

 -32در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است  ،آنها را بنویسید.

...........................................................................1

1

....................................................................2

1

 -33چرا در جنگ چالدران صفویان از عثماني ها شکست خوردند؟

./5

 -34در آستانه تأسیس حکومت صفوی  ............................. ،جزایر و سواحل جنوبي ایران را تصرف کرده بودند.

./5

« پس از تسلط یافتن بر تبریز ،خود را شاه ایران خواند ،و پس از تاج گذاری مذهب شیعه را مذهب رسمي کشور اعالم

./5

 -35این توضیحات در مورد کدام شخصیت تاریخي است؟

فصـل پنجـم

کرد.و با شکست دادن ازبک ها در خراسان ،بر سراسر ایران مسلط شد»

الف .شیخ صفي الدین اردبیلي

ج.شاه عباس

ب.محمود افغان 

د .اسماعیل صفوی

 -36شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرماني سران ایل قزلباش چه کارهایي انجام داد؟ دو مورد

1

........................................................................................................1
................................................................................................2
 -37دوره حکومت کدام فرمانروا  ،هم زمان با آغاز نفوذ و دخالت گسترده کشورهای روسیه ،انگلستان و فرانسه در
ایران بود؟

الف.فتحعلي شاه قاجار

ج  .نادرشاه افشار

ب.کریم خان زند 

./5

د .آقامحمدخان قاجار

فصـل ششـم

 -32یکي از هدف های اصلي انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار را بنویسید.
 -39در مورد عهدنامه ترکمانچای به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 -این عهدنامه میان ایران و کدام کشور خارجي بود؟

./5
1

یکي از نتایج زیان بار این عهدنامه برای ایران را بنویسید. -41کریم خان زند به جای عنوان شاه ،لقب وکیل الرَعایا یعني  ................................را برای خود انتخاب کرد.
موفق باشید
4

./5

