باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:
ردیف

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان0011/6/92 :

مدت امتحان 01 :دقیقه
سوالات در  4صفحه

ساعت امتحان 8 :صبح
نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

جمع نمره با حروف:

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم غایبین مجاز دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور ماه 0011

نمره

دانش آموزان عزیز لطفاً به تمامی سوالات پاسخ دهید.
صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 -0فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه را عرض جغرافیایی مینامند .

صحیح 

غلط 

./95

 -9فعالیتهای انسان نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواریهای زمین دارد.

صحیح 

غلط 

./95

 -3بیابان ربعالخالی در عربستان جزء سردترین بیابانهای جهان است.

صحیح 

غلط 

./95

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 -0کدام سیاره جزء سیاره های درونی منظومه شمسی نیست؟
الف -تیر 

ب -ناهید 

ج -بهرام 

د -کیوان 

 -5نام دیگر سنگکره چه میباشد؟
الف – بیوسفر 

ج -هیدروسفر 

ب – لیتوسفر 

د – اتمسفر 

./95

./95

 -6کدام زیستبوم در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد ؟

بخش جغرافیا

الف – تایگا

ب -جنگل استوایی 

ج -توندرا 

د –بیابانی

./5

وصل کنید.
 -0هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام ناحیه می باشد؟

./95

● گودال اقیانوسی

ناحیهای پرعمق بین  9111تا  5111متر در دریاها و اقیانوس ها ●

●

شیب قاره

ناحیهای کمعمق با ژرفایی کمتر از  911متر در دریاها و اقیانوس ها ●

●

فلات قاره

پاسخ کوتاه دهید

0/5

 -8بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره قرار دارد؟ ...................................
 -2در اول بهار و اول پاییز ،طول روز و شب برابر می شود؛ به این دو زمان چه می گویند؟
 -01رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی را چه مینامند؟ .....................................
 -00نتایج حرکت انتقالی زمین را بنویسید( .دو مورد)

0

 -09ارتفاع از سطح زمین چه تاثیری بر آب و هوا دارد؟ توضیح دهید.

0

ادامه سواالت در صفحه بعد
1

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان0011/6/92 :

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 01 :دقیقه
سوالات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم غایبین مجاز دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور ماه 0011
 -03الف  -جنگلزدایی یعنی چه؟

نمره
0

ب -خاستگاه اولیه درختان میوه مانند موز و نارگیل کدام ناحیه میباشد؟
 -00دو عامل کاهش چمشگیر مرگ و میرها در دو قرن اخیر چه می باشد؟

./5

 -05برای پی بردن به وضع سواد و آموزش در کشورها ،چه معیارهایی مورد بررسی قرار می گیرد؟ (دو مورد )

0

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
صحیح  غلط 

./95

 -00میرزا حسن رشدیه در ایران مدارسی براساس روش های جدید تإسیس کرد .صحیح  غلط 

./95

 -06در دوره صفویه شعر و ادب فارسی مورد توجه پادشاهان قرار گرفت .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 -08نبرد چالدران در زمان کدام پادشاه صفوی بود؟
الف -شاه عباس اول 

./95

ب -شاه اسماعیل 

ج -شاه تهماسب 

د -سلطان حسین 

بخش تاریخ

 -02کدام یک از موارد زیر از عوامل مؤثر در موفقیت انقلاب اسلامی نمیباشد؟

./95

الف -از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان

ب -ایمان به اسلام

ج -وحدت ملت 

د -رهبری قاطع امام خمینی 

 -02موارد مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید.
تعقیب افغانهای شورشی تا خاک هندوستان ●

●

کریمخان زند

تحمیل شدن عهدنامه های گلستان و ترکمانچای ●

●

نادرشاه

جدایی افغانستان از ایران ●

●

فتحعلی شاه

●

ناصرالدین شاه

ادامه سواالت در صفحه بعد
2



./05

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان0011/6/92 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 01 :دقیقه
سوالات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم غایبین مجاز دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور ماه 0011

نمره

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

0

 -90کدام صنعت از صنایع پر رونق ایران در عصر صفوی بود؟ .....................................................
 -99با تعطیلی مجلس مشروطه توسط محمدعلی شاه ،مردم کدام شهر به رهبری ستارخان قیام کردند؟..............
0

 -93چرا شاه عباس اول حکومت ولایت ها را از سران ایل قزلباش گرفت؟
الف) ..................................................................................................................................................
ب) ........................................................................................................................... ..........................
 -90در زمان صدراعظمی (صدارت) امیرکبیر ،حکومت قاجار با چه مشکلاتی روبرو شده بود؟ (یک مورد)

./5

 -95در دوره مظفرالدین شاه ؛ چه عواملی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟(دو مورد)

0

 -96سه مورد از توطئهها و دسیسههای دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بیان کنید.
........................................ -0

./05

........................................ - 9

........................................................................ -3
 -90علت دستگیری امامخمینی در عاشورا (خرداد) سال 0309و انتقال او از قم به تهران چه بود؟

0

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

بخش مدنی ( اجتماعی )

 -98از دیدگاه اسلام ،زیبایی و ثروت مهمترین عامل در انتخاب همسرگزینی است.

صحیح  غلط 

./95

 -92منظور از صله ارحام این است که افراد فقط به دیدار خویشاوندان خود بروند.

صحیح  غلط 

./95

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1/5

 -31مهمترین عنصر شکل دهنده هویت ملی چیست؟
الف -زبان 

ب -سرزمین 

ج -دین 

د -تاریخ 

 -30واژه شهروندی به روابط متقابل بین چه کسانی اشاره دارد؟
الف) دولت و حکومت

ادامه سواالت در صفحه بعد

ج)حکومت و قانون

ب) مردم و حکومت
3

1/5
د) مردم و قانون

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مدیریت آموزش و پرورش

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان0011/6/92 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 01 :دقیقه
سوالات در  4صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم غایبین مجاز دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور ماه 0011
 -39ویژگی های اخلاقی و روانی چگونه می توانند بر جسم افراد تأثیر بگذارند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

بخش مدنی ( اجتماعی )

 -33به نظر شما ممکن است یک خانواده در مسیر زندگی خود با چه مشکلاتی روبرو شود؟ (سه مورد)

 -30حقوق فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی ،شامل چه مواردی میشود ؟ (دو مورد)

جمع بارم

نمره
0

0/5

0

91

موفق و پیروز باشید.

4

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

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مدیریت آموزش و پرورش

نام درس :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان0011/6/92 :

غایب مجاز پایه نهم  ....شهریورماه 1044

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

0

صحیح

9

صحیح

./92

3

غلط

./92

./92

0

گزینه د

2

گرینه ب

لیتوسفر

6

گزینه ج

توندرا

7

کیوان

./92
./92
./92

ناحیهای پرعمق بین  9111تا  2111متر در دریاها و اقیانوسها
ناحیهای کمعمق با ژرفایی کمتر از  911متر در دریاها و اقیانوس ها

شیب قاره
فلات قاره

./2

8

آفریقا

./2

2

اعتدالین

./2

01

مهاجرت

./2

00

پیدایش سال شمسی

09

03
00
02

پیدایش فصول

0

در لایه وردسپهر هر چه از سطح زمین بالاتر میرویم دمای هوا کم میشود و نواحی مرتفع دمای کمتر نسبت به نواحی
پست دارند  -ارتفاعات و کوهها میتوانند مانع نفوذ تودهی هوای مرطوب شوند و یا جهت باد را تغییر دهند.
الف) جنگلزدایی یعنی – از بین بردن کامل جنگل در یک ناحیه

 ./2نمره

ب) جنگلهای بارانی استوایی

 ./2نمره

بهبود بهداشت

و

بهبود تغذیه

0

0
./2

-0میزان باسوادی بزرگسالان  - 9میانگین سال های تحصیل در یک کشور
(دو مورد)

 -3تعداد معلم به ازای دانش آموز

0

06

غلط

./92

07

صحیح

./92

08

گزینه ب

02

گزینه الف

شاه اسماعیل

./92

از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان
1

./92

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

تاریخ امتحان0011/6/92 :

غایب مجاز پایه نهم  ....شهریورماه 1044

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

91

مدیریت آموزش و پرورش

نام درس :مطالعات اجتماعی

 -تعقیب افغانهای شورشی تا خاک هندوستان

 -نادرشاه

تحمیل شدن عهدنامه های گلستان و ترکمانچای

 -فتحعلی شاه

جدایی افغانستان از ایران

 -ناصرالدین شاه

نمره

./72

90

بافندگی

./2

99

تبریز

./2

93

الف -تقویت حکومت مرکزی

90
92

شورش در ایالت ها – دخالت های خارجی  -بی نظمی و اختلال امور کشوری و لشکری – خالی بودن خزانه
(یک مورد)
موفقیت نهضت تنباکو – قتل ناصرالدین شاه
 -0ایجاد شورش و ناامنی

96

97

ب -جلوگیری از نافرمانی و بینظمی سران ایل قزلباش (هر کدام )./2

0
./2
0

 -9ترور شخصیتها و مردم انقلابی

 -0تحریم اقتصادی  2 -جنگ نرم

 -3اقدامات نظامی مانند جنگ عراق ایران

(سه مورد)

سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه قم ،که شاه را به دلیل ستمگری  ،همکاری با اسرائیل و وابستگی به آمریکا به
شدت محکوم کرد.

./72

0

98

غلط

./92

92

غلط

/.92

31

گزینه ب

30

گزینه ب

39

افراد خوش بین و امیدوار و پرتلاش نسبت به آدم های بدبین و منفی باف یا تنبل ،سلامت جسمانی بیشتری دارند.

33

30

( سرزمین)

./2

مردم و حکومت

./2

بیکاری – فقر – بیماری شدید – فوت یکی از اعضای دیگر
(برای بیان موارد دیگر براساس نظر دانش آموز و مرتبط با سوال ،نمره منظور شود)

(سه مورد)

هرکدام ./2

حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی  -حمایت از تعلیم و تربیت شایسته – آزاد بودن زبان قومی و
محلی در مطبوعات و رسانه ها – تدریس درس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی.
جمع بارم

(سه مورد) هرکدام ./2

0
0/2

0
91

موفق و پیروز باشید.
2

