باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام آموزشگاه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

نمره کتبی:
ردیف

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان6046/3/61 :

مدت امتحان 04 :دقیقه

ساعت امتحان 64 :صبح

جمع نمره با حروف:

سوالات در  4صفحه

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 1041

نمره

بخش اجباری :دانش آموز عزیز لطفا به همه سوالات فصل هفتم تا دوازدهم به طور کامل پاسخ دهید.
فصل هفتم :ایران در عصر مشروطه
6

کدام مورد عامل خروج روسیه از ایران پس از جنگ جهانی اول بود؟
الف) شکست در جنگ 

2

ب) وقوع انقلاب در روسیه 

ج) فشار انگلیس 

د) وعده نفت شمال 

بر اساس قرارداد  ،6040روسیه چه اقداماتی در ایران انجام داد؟ (دو مورد)
.6

3

4/5

6

.2

علت ناکامی انگلیسیها در جلوگیری از اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت چه بود؟ (دو مورد)
.6

6

.2
فصل هشتم :سقوط حکومت شاهنشاهی و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی

0

4/5

با میانجیگری کدام کشور گروگانهای سفارتخانه آمریکا آزاد شدند؟
الف) شوروی 

ب) مصر 

ج) الجزایر 

د) انگلیس 

5

هدف از تشکیل نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه بود؟

1

دلایل سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی مردم از حکومت پهلوی را جداگانه بنویسید( .کدام یک مورد)

4/5

سیاسی

6/5

فرهنگی
اقتصادی
فصل نهم :فرهنگ و هویت
صحیح 

غلط 

0

موضوع هویت در واقع پاسخ به پرسش کیستی است.

8

ارزشها و هنجارهای موجود در متن زیر را در جدول بنویسید( .برای هر کدام دو مورد ذکر نمایید)
«صبح یک روز جمعه ،دانشآموزان از طرف مدرسه همراه دبیر مطالعات خود برای گردش علمی به کوه نزدیک مدرسه
رفتند .معلم قبل از رسیدن به مقصد ،در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست ،داشتن تخصص و مهارت و بعضاً ایثار در
این زمینه ،با دانشآموزان سخن گفتند .زمانی که به مقصد رسیدند ،آقای راننده خودرو را در پارکینگ مجاز پارک نمود.
دانشآموزان برای رسیدن به محل باید از خیابان عبور میکردند؛ بنابراین منتظر ماندند تا چراغ سبز شود».
هنجار

ارزش
-6

-6

-2

-2
1

ادامه سوالات در صفحهی بعد

4/5
2

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان6046/3/61 :

مدت امتحان04 :دقیقه

ساعت امتحان 64 :صبح

سوالات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 1041

نمره

فصل دهم :خانواده و جامعه
صحیح 

غلط 

0

تشکیل زندگی خانوادگی امری فطری است.

64

کارگاه پدر امیر به علت شیوع بیماری کرونا تعطیل شد؛ ایشان اکنون بیکار است و خانوادهاش با مشکلاتی مواجه شده

4/5
6

است .آنها برای مقابله با مشکلات چه کارهایی باید انجام دهند؟ (به دو مورد اشاره کنید).
.6
.2
66

دو مورد از اهمیت و مزایای خانوادههای چند فرزندی را بنویسید.

6

.6
.2
فصل یازدهم :حکومت و مردم
6

62

تفاوت مالیات و عوارض را بنویسید.

63

چرا داشتن حکومت برای جامعه یک ضرورت است؟ (سه مورد ذکر کنید)

6/5

.6
.2
.3
فصل دوازدهم :بهرهوری
صحیح 

60

فرهنگ نقش مهمی در افزایش بهرهوری یک جامعه دارد.

65

برای هر یک از موارد زیر در ارتباط با بهرهوری بهتر ،یک پیشنهاد ارائه دهید.

غلط 

4/5
6

الف) خانواده امینی در یک آپارتمان کوچک زندگی میکند و به دنبال استفاده بهتر از آن است.
پیشنهاد:

ب) مهندس احمدی برای رفتن به سرکار از وسیله نقلیه شخصی استفاده میکند ،با گران شدن بنزین به دنبال راه حل
جدید است .پیشنهاد:

6

61
کشاورزی در شهر یزد باغ میوه دارد ،او با استفاده از سموم دفع آفات محصول خوبی برداشت میکند و با حفر چاه عمیق
باغ را آبیاری میکند .کدام اقدامات او سبب آسیب به محیط زیست و مخالف بهرهوری سبز است؟
.6

.2
2

ادامه سوالات در صفحهی بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

ردیف

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام درس :مطالعات اجتماعی
مدت امتحان04 :دقیقه

تاریخ امتحان6046/3/61 :
ساعت امتحان 64 :صبح

سوالات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 1041

نمره

بخش اختیاری :دانش آموزان عزیز در این بخش ،از فصل اول تا پایان فصل ششم ،دو فصل را انتخاب نموده و فقط به
سوالات همان دو فصل پاسخ دهید.

دو فصل انتخابی خود را ذکر نمایید........................ .2 ...................... .6 :
فصل اول :سیاره زمین

60

سال رسمی  1ساعت از سال واقعی کوتاهتر است.

68

مختصات جغرافیایی گزینه الف در شکل مقابل را بنویسید؟

60



عرض جغرافیایی:



طول جغرافیایی:

صحیح 

غلط 

6

6

دو مورد از نتایج مایل بودن محور قطبها را بیان کنید.
.6

4/5

.2
فصل دوم :سنگ کره ،آب کره ،هوا کره

24

در کدام بخش از کف دریاها و اقیانوسها ،منابع سرشار نفت و گاز وجود دارد؟
الف) فلات قاره 

ب) شیب قاره 

ج) دشت اقیانوسی 

4/5

د) جزایر اقیانوسی 

26

وسعت آبها و خشکیها را در دو نیمکره شمالی و جنوبی مقایسه کنید.

6

22

دو مورد از پیامدهای گرم شدن کره زمین را بنویسید.

6

.6

23

2.

فصل سوم :زیست کره ،تنوع شگفتانگیز
شماره مربوط به زیستبوم مناسب را از ستون الف در برابر مشخصات ستون ب بنویسید( .دو مورد اضافی است)
الف

ب

( )6ساوان

درختان همیشه سبزند و برگریزان ندارند ( )

( )2تایگا

علفزارهایی با درختان تک و منفرد ( )

( )3توندرا

پوشش گیاهی خزه و گلسنگ ( )

6/5

( )0بیایان
( )5جنگلهای بارانی استوایی

3

ادامهی سوالات در صفحهی بعد
بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

ردیف
20

تاریخ امتحان6046/3/61 :

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام آموزشگاه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

نام درس :مطالعات اجتماعی
مدت امتحان04 :دقیقه

ساعت امتحان 64 :صبح

سوالات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 1041
مهمترین عوامل تخریب زیستگاهها را بنویسید( .دو مورد)

.6

نمره
6

.2
فصل چهارم :ساکنان زمین

25

کدام کشورهای آسیایی به دلیل بحرانهای سیاسی و جنگ نتوانستهاند رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشند؟
الف) چین و سنگاپور 

21

ب) سوریه و مالزی 

د) عراق و مالزی 

از دید صاحبنظران بجز عامل اقتصادی چه عوامل دیگری در کیفیت زندگی تأثیر دارد؟ (به دو مورد اشاره نمایید).
.6

20

ج) سوریه و عراق 

4/5

6

.2

نوع مهاجرت را در نمونههای زیر مشخص کنید.
6

الف) مهاجرت مردم جنگ زدهی سوریه به کشوهای همسایه
ب) مهاجرت روستاییان به شهر در جستجوی کار
فصل پنجم :عصر یکپارچگی و شکوفایی
صحیح 

غلط 

4/5

28

پرسودترین کالای صادراتی در دوره صفویه قالی و قالیچه بود.

20

برپایی جشنها و آیینها در دوره صفویه چه نتایج و پیامدهایی داشت؟( دو مورد)

6

34

اوضاع ایران پیش از تشکیل حکومت صفوی چگونه بود؟ (دو مورد بیان نمایید)

6

فصل ششم :ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه
صحیح 

36

روسیه تا زمان پترکبیر کشوری ضعیف و عقب مانده بود.

32

قدرت گرفتن کدام خاندان همزمان با تسلط انگلستان به هند بود؟
الف) افشار 

33

ب) زند 

ج) قاجار 

غلط 

4/5
4/5

د) صفویه 

نخستین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از سلطه خارجی چه بود؟ و چه پیامدهایی داشت؟

جمع بارم

6/5

24
موفق و پیروز باشید.

4

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

اداره سنجش

تاریخ امتحان6046/3/61 :

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

پایه نهم خرداد ماه 6046

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
6

اداره کل آموزش و پرورش استان ...............

نام درس :مطالعات اجتماعی

وقوع انقلاب در روسیه

نمره
4/5

دخالت در امور داخلی ایران-اجازه نمیداد مجلس و دولت اوضاع را سر و سامان دهند -وارد خاک ایران شدند و در
2

تبریز مشروطه خواهان را کشتند – در مشهد حرم امام رضا را به گلوله بستند( .دو مورد)

6

3

 .6وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت (هر کدام  4/5نمره)

0

الجزایر

4/5

5

دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و مرز و بوم کشور

4/5

6

سیاسی :حکومت 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 برمیانگیخت .رژیم پهلوی حقوق
ملت و اصول قانون اساسی مشروطه را نادیده میگرفت .نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزیران در برابر شاه
هیچ اختیاری نداشتند.
1

رزونامهها آزادی نداشتند .ساواک با شکنجه مخالفان را سرکوب میکرد و عده زیادی از آنها را به اعدام ،زندان و تبعید

6/5

محکوم میکرد( .یک مورد)
فرهنگی :حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزشهای اسلامی توجهی نداشت و برنامههای رادیو و تلویزیون و سینما در جهت
بیبند و باری و تخریب ارزشهای اسلامی بود.
اقتصادی :حیف و میل و غارت سرمایه ملی کشور توسط خاندان پهلوی و مقامات حکومت
7

صحیح

4/5

ارزش :حفاظت از محیط زیست  -داشتن تخصص و مهارت  -ایثار
8

هنجار :پارک خودرو در پارکینگ مجاز – استفاده از چراغ سبز برای عبور از خیابان

9

صحیح

64

66

2
4/5

توکل به خدا و صبر – همکاری با پدر جهت کسب درآمد یا کم کردن توقع (هر مورد دیگری که مفهوم را برساند مورد
6

قبول می باشد)
تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان افزایش مییابد .کودکان هم بازی دارند .رقابت و بازی و دعواهای
کودکانه شکل میگیرد .الگو برداری از رفتار خواهر و برادر شکل میگیرد( .هر مورد دیگری که مفهوم را برساند مورد
1

6

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان ...............
اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان6046/3/61 :

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

پایه نهم خرداد ماه 6046

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

قبول می باشد) (دو مورد)
62

مالیات به صورت بلاعوض به دولت پرداخت میشود ( )4/5اما عوارض در مقابل دریافت خدماتی از دستگاههای اداری و
دولتی پرداخت میشود (.)4/5

6

در زندگی نیازهای مشترکی وجود دارد و افراد برای تنظیم امور به قوانین و مقررات نیاز دارند.
برای اجرای قوانین و حل اختلافات به جکومت نیاز است.
63

برای برقرای نظم و امنیت و ایجاد هماهنگی میان فعالیتها نیاز به حکومت است.

6/5

برای دفاع از هجوم دشمنان
برای اداره امور جامعه (سه مورد)
60
65
61

صحیح

4/5

الف) انتخاب وسایل طوری که چیدمان جای زیادی نگیرد – انتخاب وسایل با رنگ روشن برای بزرگ نشان دادن فضا
ب) استفاده از وسیله نقلیه عمومی مثل اتوبوس و مترو (هر مورد دیگری که مفهوم را برساند مورد قبول می باشد)
استفاده از سموم دفع آفت

6

حفر چاه عمیق برای آبیاری

67

صحیح

68

عرض جغرافیایی05 :

6

4/5
طول جغرافیایی14 :

6

زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر میکند.
69

زمین در طی یک سال ،در موقعیتهای مختلفی در برابر خورشید قرار میگیرد.
درازی شب و روز نامساوی میشود.

6

فصلهای مختلف به وجود میآید( .دو مورد)
24

فلات قاره

4/5

 04درصد نیمکره شمالی را خشکی و  14درصد آن را آب فرا گرفته است .اما در نیمکره جنوبی  68درصد خشکی و 82
26

درصد آن را آب فرا گرفته است .میزان آب در هر دو نیمکره بیشتر از خشکی است .خشکیهای کمتری در نیمکره جنوبی

6

وجود دارد.
22

ذوب شدن یخهای قطبی ،بالا آمدن دریا ،به زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیرهها ،افزایش و طولانی شدن دوره
خشکسالی در نواحی گرم و خشک ،افزایش سیلاب (دو مورد)

6

تایگا  -درختان همیشه سبزند و برگریزان ندارند
23

6/5

ساوان  -علفزارهایی با درختان تک و منفرد
توندار -پوشش گیاهی خزه و گلسنگ

20

 )6ایجاد و گسترش شهرها و روستاها ،ساختن پل ،جاده ،ساختمانها و سدها بدون برنامهریزی و توجه به جنبههای
2

6

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان ...............
اداره سنجش
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نظر همکاران در تصحیح محترم است.
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