شماره صندلی :

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

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

تاریخ امتحان 0066/60/60 :

مدّت امتحان  57 :دقیقه

ام تحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

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

کالس :

صفحه 0 :از 0

بارم

*(بخش اجباری) *

برای

دانش آموزان عزیز  ،لطفاً به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید .
سواالت فصل هفتم

 -1در جنگ جهانی اول کدام یک از کشورهای زیر جزء متحدین نبود؟
ب) روسیه

الف) اتریش

ج) عثمانی

9 /1

د) مجارستان

 -2سرانجام  ................................تسلیم خواستههای مردم شد و در  11مرداد  ،1221فرمان مشروطه را صادر کرد.

9 /1

 -3موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟ آیا به این موضع توجهی شد؟

1

 -1مسائل و حوادث پس از انقالب مشروطه را نام ببرید (.دو مورد)

1

 -1قرارداد  1091برای ایران چه نتایجی داشت؟

1

 -6ارتباط بین گزینهها را با کشیدن خط مشخص کنید ( .توجه :در ستون اول یک مورد اضافی است).

 13آبان 1312

*

 22بهمن * 1311
 12فروردین * 1312
 11شهریور* 1311
*
 26دی 1311

سواالت فصل هشتم

1

* تسخیر سفارت خانه آمریکا
* روز جمهوری اسالمی
* فرارشاه
* پیروزی انقالب اسالمی

 -1توطئهها و دسیسههای دشمنان پس از پیروزی انقالب اسالمی را بنویسید.

1

 -2تغییرات انجمنهای ایالتی و والیتی را بنویسید.

 -0سن جزء کدام یک از هویتهای انسان است؟
ب) اجتماعی
الف) روانی

1

د) جسمانی

ج) ملی

سواالت فصل نهم

 -19هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش های جامعه شکل میگیرد .ص غ

9 /1
9 /1

 -11عمدهترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید.

1

 -12مهمترین ویژگیهای مشترک جامعه ایرانی که با آنها شناخته می شویم را نام ببرید 1( .مورد)

1
ادامه سؤاالت در صفحه 2

نمره با عدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبیر:

نمره تجدید نظر
در صورت داشتن اعتراض :
نام و امضاي دبیر :

نمره باعدد
نمره با حروف

صفحه 2 :از 0

ادامه سؤاالت هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان – خرداد ماه 0066

سواالت فصل دهم

بارم

 -13یکی از عواملی که موج ب سازگاری و آرامش در خانواده میشود ،انتخاب صحیح همسر است .ص غ

9 /1

 -11دو مورد از مزایای چند فرزندی را بنویسید.

9 /1

1

 -11منظور از صله ارحام چیست؟

سواالت فصل یازدهم

 -16اصل چهلم قانون اساسی درباره تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران میباشد .ص غ

9 /1

 -11داشتن محیط پاک و سالم جزء کدام یک از حقوق شهروندان است؟

9 /1

الف) حق برخورداری از عدالت قانونی

ب) حق برخورداری از عدالت قضایی

ج) حق مشارکت سیاسی

د) حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی

 -12منظور از حق برخورداری از عدالت قضایی چیست؟

9 /1

سواالت فصل دوازدهم

 -10هر شهروند در قبال حقوق شهروندی ،تکالیف و تعهداتی دارد ،برخی از این تکالیف را بنویسید( .سه مورد)

9/ 11

 -29منظور از واژه شهروندی چیست؟

9/ 11

ادامه سؤاالت در صفحه 0

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

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

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

توجه

شماره صندلی :

کالس :

تاریخ امتحان 0066/60/60 :

مدّت امتحان  57 :دقیقه

ام تحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

صفحه 0 :از 0

توجه

**(بخش اختیاری)**

 - 1دانش آموزان عزیز ،لطفاً در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخ بدهید .

بارم

 - 2در صورتی که به بیش از دو فصل پاسخ داده شود  ،فقط دو فصل ابتدایی پاسخ داده شده تصحیح خواهد شد .

 -1ستاره خورشید جزء کهکشان  ......................است.
 -2اگر مسافری از ژاپن به ایران سفر کند ،باید ساعت خود را عقب بکشد.

سواالت فصل اول

ص غ

9 /1
9 /1

 -3حرکت انتقالی را تعریف کنید.
 -1طول و عرض جغرافیایی را باهم مقایسه کنید.

 -1نیم ک ره شمالی و جنوبی از نظر وسعت آبهایشان تفاوت ندارند.
 -6فالت ایران بلندترین فالت جهان است.

9 /1

1

ص غ
ص غ

سواالت فصل دوم

9 /1
9 /1

 -1آب کره (هیدروسفر) چیست؟

9 /1

 -2حرکات آب دریاها به چند صورت است؟ ( 2مورد)

9 /1

 -0باد چگونه به وجود میآید؟

9 /1

سواالت فصل سوم

 -19کدام زیست بوم منطقه گیاهان خزه و گل سنگ است؟
ب) توندرا
الف) جنگلهای بارانی استوایی

ج) تایگا

د) ساوان

 -11جمله زیر مربوط به کدام یک از زیست بومهای جهان است ؟

9 /1

9 /1

 بیشترین وسعت این زیست بوم در قاره آفریقا است............................ .9 /1

 -12تنوع زیست بومها به چه عواملی بستگی دارد؟ (ذکر دو مورد)
 -13جنگلزدایی را تعریف کنید.

1

ادامه سؤاالت در صفحه 0

ادامه سؤاالت هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان – خرداد ماه 0066

 -11مهاجرت روستاییان به شهرها یا بر عکس جزء کدام نوع مهاجرت است؟
ج) مهاجرت اجباری
ب) مهاجرت خارجی
الف) مهاجرت داخلی

صفحه 0 :از 0

بارم

سواالت فصل چهارم

9 /1

د) مهاجرت اختیاری

 -11اگر موالید کمتر از مرگ و میر باشد ،جمعیت  ................مییابد.

9 /1

 -16از عوامل انسانی جذب جمعیت ،دو مورد را نام ببرید.

9 /1

 -11نابرابری جهان به چه معناست؟

1

 -12شاه اسماعیل به کمک  ...........................نخست حکومتهای محلی در شمال غربی را شکست داد.

 -10کدام پادشاه صفوی پایتخت خود را از قزوین به اصفهان انتقال داد؟
ج) شاه تهماسب
ب) شاه سلطان حسین
الف) شاه عباس

سواالت فصل پنجم

9 /1
9 /1

د) شاه اسماعیل

 -29وظیفه فرماندهان نظامی در دوره صفویه چه بود؟

9 /1

 -21مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف (شیوه برگزاری ،محل جشن و  )...مقایسه
کنید؟

سواالت فصل ششم

 -22نخستین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی چه بود؟
ج) نهضت تنباکو
ب) ملی شدن صنعت نفت
الف) انقالب مشروطه

د) لغو امتیاز رویتر

 -23حکومت آرامش و آسایش گذرا لقب کدام سلسه است؟
ب) افشاریه
الف) زندیه

د) صفویه

ج) قاجاریه

 -21هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجاریه چه بود؟

 -21چرا عباس میرزا ( ولیعهد فتحعلی شاه) به فکر نوسازی و اصالح کشور افتاد؟

1

9 /1

9 /1

9 /1

1
جمع بارم 26

موفق باشید

باسمه تعالي 



( اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان )

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي مطالعات اجتماعی پايه نهم دوره اول متوسطه



تاريخ امتحان0000/00/06 :

صفحه 0 :از  2

( ضمن عرض سالم و خدا قوت  ،نظر همکاران ارجمند  ،محترم و مقدم تر است )
*** بخش اجباري

****

 -1روسیه ( 0/5نمره)

سواالت فصل  7

 -2مظفرالدین شاه ( 0/ 5نمره)
 -3ایران در ابتدای جنگ جهانی اول اعالم بیطرفی کامل کرد )0/25( .ولی روسیه و عثمانی این بیطرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد

ایران کردند و پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد روسیه و انگلستان با قوای عثمانی شد)0/ 55(.
 -4تدوین مکمل قانون اساسی و شدت گرفتن اختالفها  -تعطیلی مجلس  -شهادت شیخ فضلا ...نوری  -افزایش دخالتهای خارجی  -جنگ جهانی
اول( .ذکر دو مورد هرکدام  0/5نمره)
 -5ر وسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله میکرد و اجازه نمی داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سرو سامان دهند) 0/5( .
عالوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند و در تبریز مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد حرم امام رضا (ع) را به گلوله بستند)0/ 5( .
 13 - 6آبان  * 1351تسخیر سفارت خانه آمریکا

-

 22بهمن  * 1351پیروزی انقالب اسالمی

سواالت فصل  8

( هر مورد )0/ 25
 26دی  * 1355فرارشاه
 12فروردین  * 1351روز جمهوری اسالمی
 -5ایجاد شورش و ناامنی  -ترور شخصیتهای مردمی و مردم انقالب  -اقدامات نظامی جنگ تحمیلی ( ذکر دو مورد هر کدام )0/5
 -1از جمله این تغییرات شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لغو گردید ( )0/ 5و دیگر آنچه شرط سوگند به قرآن یاد کردن
انتخاب شوندگان به سوگند به کتاب آسمانی تبدیل شد()0/ 5
 -9جسمانی ( 0/5نمره)
( - 10ص) ( 0/ 5نمره)

سواالت فصل  9

 _11فرهنگ تاریخ یا زمان و سرزمین یا مکان عمدهترین عناصر هویت یک ملت است 2 (.مورد هرکدام )0/5

 -12ما در سرزمین ایران زندگی میکنیم  -ما مسلمانیم -ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم  -زبان مشترک ما فارسی است -
انقالب اسالمی نماینگر آرمان های واالی جامعه است( .ذکر چهار مورد هرکدام )0/25
سواالت فصل  00

( - 13ص) ( 0/5نمره)
 - 14تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان افزایش پیدا میکند در این خانوادهها کودکان هم بازی دارند و رقابتها و بازیهای و دعواهای

کودکانه و همچنین الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل میگیرد افرادی که خواهر و برادر دارند و در آینده از لذت ارتباطات وسیع
خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم نمیشوند و فرزندانشان نیز از داشتن عمو ،خاله ،دایی و عمه برخوردار خواهند شد( .ذکر دو
مورد هرکدام )0/ 25
 - 15منظور از صله ارحام این است که افراد به دیدار خویشاوندان خود بروند و از یکدیگر خبر بگیرند( )0/5البته تنها به دید و بازدید خالصه نمیشود
بلکه باید این بازدیدها باید با مهر و محبت توام باشد)0/ 5( .
سواالت فصل  00

( - 16ص) ( 0/ 5نمره)
 - 15حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی ( 0/5نمره)
 - 11شهروندان حق دادخواهی دارند و هرکس می تواند متناسب با نوع دادخواست خود به دادگاه مراجعه کند )0/25( .شهروندان حق دارند در همه
دادگاهها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند)0/ 25( .
 - 19رعایت قانون و مقررات – همکاری با دولت – پرداخت مالیات و عوارض – حفظ و تقویت اقتدار کشور – امر به معروف و نهی از منکر.

( ذکر سه مورد – هرکدام )0/ 25
 - 20واژه شهروندی به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد و ارتباطی است که افراد را به یک حکومت مشخص پیوند میدهد و در نتیجه برای فرد
و حکومت حقوق و تکالیفی ایجاد میشود)0/55( .

باسمه تعالي 



( اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان )

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي مطالعات اجتماعی پايه نهم دوره اول متوسطه



*** بخش اختياري ****

تاريخ امتحان0000/00/06 :

صفحه 2 :از  2

 -1راه شیری ( )0/5
( -2ص) ( )0/5

سواالت فصل  0

 -3زمین در همان هنگام که به دور محور خود میچرخد به دور خورشید نیز میگردد ( )0/ 25ی ک دوره کامل زمین به گرد خورشید ی ک سال طول
میکشد که به آن حرکت انتقالی میگویند )0/ 25(.
 -4طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با نصف النهار مبدا در حسب درجه ( )0/ 5و عرض جغرافیایی هر مکان عبارت از فاصله آن
مکان با مدار استوا بر حسب درجه( )0/ 5
( -5غ) ( )0/5

سواالت فصل  2

( - 6غ) ( )0/ 5
 -5آب کره هیدروسفر شامل اقی انوسها و دریاها دریاچه ها و رودها و بقیه آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینی یخچالها و نزوالت جوی است )0/ 5( .
 -1به صورت موج جزر و مد و جریانهای دری ایی است (ذکر دو مورد  -هر کدام )0/25

 -9هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری دارد جریان مییابد ،به این ترتیب باد به وجود میآید 1( .نمره)

 - 10توندرا ()0/5
سواالت فصل  0
 - 11ساوان ()0/ 5
 - 12به عواملی چون آب و هوا ،شکل ناهمواریها ،میزان ارتفاع زمین و جنس خاک بستگی دارد( .ذکر دو مورد – هر کدام )0/25
 - 13جنگلزدایی یعنی از بین بردن کامل جنگلها در یک ناحیه .برای این کار جنگلها را میسوزانند و درختها را با ارههای برقی میبرند و زمین را
با هموارساز از درختان خالی میکنند1( .نمره)
 - 14مهاجرت داخلی ()0/5

سواالت فصل  0

 - 15کاهش ()0/5
 - 16شهرهای بزرگ پایتختها نواحی صنعتی و مکان های گردشگری و زیارتی یا مکانهایی که امکانات مناسب آموزشی اقتصادی و بهداشتی دارند.
( ذکر دو مورد هرکدام )0/ 25
 - 15به این معناست که از نظر ثروت و درآمد ،کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن مناسب ،آموزش ،بهداشت ،اشتغال و گذران اوقات فراغت و
نظایر آن تفاوتهای زیادی بین مردم جهان دیده میشود 1(.نمره)
 - 11قزلباشها

()0/5

 - 19شاه عباس ()0/ 5
 - 20فرماندهان نظامی نقش بسیار مهمی داشتند عالوه بر فرمانده سپاه ()0/ 25معموالً حاکم والیت های مهم نیز بودند ()0/ 25

سواالت فصل  5

 - 21در زمان صفوی جشنها و آیین ها مثل روزگار کنونی باشکوه برگزار میشد .جشن نوروز و دیگر جشنهای باستانی ،اعیاد قربان ،فطر و غدیر را نیز
گرامی می داشتند .آیین سوگواری امام حسین (ع) هم به طورگسترده و به صورت روضهخوانی ،سینهزنی و تعزیه برگزار میشد.
(ن ظر همکاران ارجمند محترم است 1( ).نمره)

سواالت فصل  6
 - 22نهضت تنباکو ()0/ 5
 - 23زندیه ()0/5
 - 24هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار این بود که نگذارد کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان دسترسی پیدا کند.
()0/ 5
 - 25او در جریان جنگ ایران با روسیه متوجه تأثیر صنعت بر پیشرفت های نظامی آن کشور شد )0/ 5( .همچنین قدرت روسها در جنگ را
برخورداری آنها از دانش و تجهیزات پیشرفته می دانست و سپس به این نتیجه رسید باید تغییراتی در کشور ایجاد کند)0/ 5( .

