« باسمه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه – شانديز

نام آموزشگاه :

سؤاالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اوّل)

شمارة داوطلب :

مدت امتحان  60 :دقيقه

ساعت شروع  10 :صبح

درس  :مطالعات اجتماعی

تعداد صفحات 5 :

نوبت  :خرداد 1400
ردیف

تاريخ امتحان 1400/03/03 :

تعداد سؤال 42 :
سواالت ( فصل 1تا 6اختیاري و سواالت فصل 7تا  11اجباري )

« َو هللا ُ َیعلَ ُم ما ُتسِ ّرونَ و ما ُتعلِنونَ  :و خدا می داند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید » (سورة نحل آیه )19

بارم

دانش آموزان عزیز  :ضمن آرزوي موفّقيت براي شما  ،لطفاً از فصل اول تا ششمکه اختياري است فقط دو فصل را انتخاب کرده  ،به طور کامل و به دقت  ،پاسخ مناسب بدهيد .

-1پیدایش فصل ها  ،از نتایج حرکت انتقالی زمین است.

ص

0/25

غ

 -2نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار دارند  ،ساعت رسمی متفاوتی دارند.

ص

غ

0/25

فصل اول

-3اگر ما بخواهیم از ایران  ،به لبنان سفر کنیم باید ساعت خود را عقب بکشیم یا جلو؟

0/5

-4یک کره جغرافیای ترسیم کنید و بر روی آن طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی را نشان دهید.

1/5

-5وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها بیشتر است.

ص

غ

0/5

فصل دوم

-6تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی  ،در الیه ی .............................صورت می گیرد .

0/5

-7چرا امروزه می گوییم که اقیانوسها مورد بی مهری انسان ها قرار گرفتند؟ یک دلیل ذکر کنید.

0/5

-8دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تاثیری در آب و هوای یک منطقه دارد؟ توضیح دهید.

1

 -9با استفاده از نام انواع زیست بوم هاکه با آنها آشنا شده اید  ،جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

1

الف :گسترده ترین زیست بوم جهان است / ..............ب  :بائوباب از گونههای گیاهی مشهور آن است ............
ج :پوشش گیاهی فقیر و میزان بارش سالیانه آن بسیار کم است  ...........د:بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد ................
فصل سوم

-10عوامل موثر در تنوع زیست بوم ها را بنویسید2( .مورد)
-11یکی از روش های استفاده ی خردمندانه  ،از منابع طیبعی را بنویسید.

صفحه 2

ادامة سؤاالت در صفحه بعد

1

0/5

« باسمه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه – شانديز

نام آموزشگاه :

سؤاالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اوّل)

مدت امتحان  60 :دقيقه

ساعت شروع  10 :صبح

درس  :مطالعات اجتماعی

شمارة داوطلب :

تاريخ امتحان 1400/03/03 :

تعداد صفحات 5 :

تعداد سؤال 42 :

نوبت  :خرداد 1400

-12مستعمره کردن کشورها از جمله عوامل داخلی موثر در نابرابری جهان است.

غ

ص

0/25

-13کدام یک از موارد زیر نشان دهنده وضعیت سالمت و بهداشت یک جامعه است ؟
الف:آموزش و سواد

ج :امید به زندگی

ب :درآمد و رفاه

د :میزان فعالیت های اقتصادی

فصل چهارم

 -14عوامل انسانی وعوامل طبیعی موثر درجذب جمعیت در شهر مشهد را دسته بندی کنید.

1

-15چرا کاهش رشد جمعیت و رشد منفی  ،برای کشورها نگران کننده است؟

1

 -16اقدامات زیر مربوط به پادشاهان صفوی می باشد  ،نام پادشاه را بنویسید.

1

الف :انتقال پایتخت به قزوین.......................
ج :رسمی کردن مذهب شیعه .....................

/
/

ب :مجهز کردن سپاه قزلباش به توپ و تفنگ ....................
د :گسترش تجارت ...............

فصل پنجم

-17کدام علم در دوره صفویه  ،مورد توجه پادشاهان بود و باعث بر جای ماندن آثار ارزشمندی در این مورد شد؟
الف :علم ادبیات

ب :علم نجوم

ج :علم تاریخ

0/5

د :علم طب

-18منابع درآمد حکومت صفویه را بنویسید.

فصل ششم
صفحه 2

0/25

1

-19سرزمین های شمالی رود ارس بر اساس عهدنامه ی  . . . . . . . . . .از ایران جدا شد.

0/5

. . . . . . . . . . . . -20لقب وکیل الرعایا را برای خود برگزید.

0/5

 -21تاسیس مدرسه ی دارالفنون از مهمترین اقدامات  . . . . . . . .بود.

0/5

-22موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟

ادامة سؤاالت در صفحه بعد

1

« باسمه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه – شانديز

نام آموزشگاه :

سؤاالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اوّل)
درس  :مطالعات اجتماعی

شمارة داوطلب
نوبت  :خرداد 1400
ردیف

تاريخ امتحان 1400/03/03 :
مدت امتحان  60 :دقيقه

ساعت شروع  10 :صبح

تعداد صفحات 5 :

تعداد سؤال 42 :

بخش سواالت اجباري

بارم

به تمام سواالت زیر پاسخ دهيد.

فصل هفتم
1

جنگ جهانی اول با پیروزی متحدین به پایان رسید.

2

پادشاه مخالف مشروطه ،که به دستور او  ،مجلس به توپ بسته شد  .......................نام داشت.

0 /5

3

کدام گزینه  ،نشان دهنده ی اوضاع ایران در آستانه ی نهضت مشروطه نیست؟

0 /5

ص

0 /5

غ

ب :تالش علما و روحانیت برای اصالح امور کشور

الف :افول اوضاع سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی ایران
ج :تالش کشورهای استعمارگر برای تضعیف حکومت ایران
4

نظام پادشاهی مشروطه چگونه حکومتی بود؟

5

از آثار و پیامدهای جنگ جهانی اول بر ایران 3 ،مورد را بنویسید.

د :مبارزه ی روشنفکران با اندیشههای غربی و غرب گرایی
1
1 /5

فصل هشتم
6

قیام مردم تبریز به علت انتشار مقاله توهین آمیز  ،نسبت به امام خمینی (ره)در روزنامه اطالعات صورت گرفت.ص

7

بین کدام گزینه ها ی سمت راست با گزینه های سمت چپ ارتباط وجود دارد ؟ به هم وصل کنید ( .یک مورد اضافی است)

غ

0 /5
1

الف :تظاهرات مردم در شهرهای تهران  ،قم


-1تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی

ب :حذف سوگند به قرآن کریم



-2اصول شش گانه

پ :تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه



-3قیام  15خرداد 1342

ج :گسترش تظاهرات و اعتصابات در کشور

-4 کاپیتوالسیون (قضاوت سپاری )
8

چ  :دستگیری امام خمینی (ره)

از توطئهها و دسیسههای دشمنان برای انحراف و نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی را بنویسید (.دومورد )
. . . . . . . . . . -1

9

. . . . . . . . . . . -2

به نظر شما شکل گیری نهادهای انقالبی که پس از پیروزی انقالب به فرمان امام خمینی (ره) صورت گرفت  ،چه اهداف و
نیاتی را به دنبال داشت؟( دو مورد)

صفحه3

1

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ادامة سؤاالت در صفحه بعد
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« باسمه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه – شانديز

نام آموزشگاه :

سؤاالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اوّل)

مدت امتحان  60 :دقيقه

ساعت شروع  10 :صبح

درس  :مطالعات اجتماعی

شمارة داوطلب

تعداد صفحات 5 :

نوبت  :خرداد 1400
ردیف

تاريخ امتحان 1400/03/03 :

بخش سواالت اجباري

تعداد سؤال 42 :

بارم

به تمام سواالت زیر پاسخ دهيد.

فصل نهم
10

0 /5

کدام گزینه نادرست است ؟
الف:ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روانی آنها اثر می گذارد.
ج :هویت فردی افراد بر اساس عقاید و ارزش های جامعه شکل می گیرد.

ب :هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با افراد  ،شکل می گیرد.
د :یژگی های اخالقی و روانی همان ویژگی های غیر جسمانی هستند.

11

ویژگی های اکتسابی هویت را با ویژگیهای انتسابی هویت مقایسه کنید.

1

12

شکل مقابل عمده ترین عناصر هویت یک ملت را نشان میدهد آن را تکمیل کنید.

1

مکان

هویت ملی

؟

؟
13

اگر شما بخواهید ویژگی های هویت ایرانی را به مردم کشورهای دیگر معرفی کنید  ،کدام ویژگی را در اولویت قرار می دهید؟

0 /5

فصل دهم
14

0 /5

فقط جمالت صحیح را با عالمت ✔ مشخص کنید.

 .1از دیدگاه اسالم مهمترین عامل در همسرگزینی توجه به ایمان و اعتقادات دینی است .
.2در گذشته  ،خانواده ها نقش کمتری در همسرگزینی فرزندان داشتند.
.3اطاعت از والدین  ،در هر شرایطی واجب است مگر در نافرمانی از خدا.
15

از دیدگاه قرآن  ،مهمترین هدف ازدواج چیست؟

صفحه4

ادامة سؤاالت در صفحه بعد

0/5

« باسمه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه – شانديز

نام خانوادگي :
نام آموزشگاه :

درس  :مطالعات اجتماعی

تعداد صفحات 5 :

نوبت  :خرداد 1400
ردیف

16

مدت امتحان  60 :دقيقه

ساعت شروع  10 :صبح

سؤاالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اوّل)

شمارة داوطلب :

تاريخ امتحان 1400/03/03 :

تعداد سؤال 42 :

بخش سواالت اجباري

بارم

به تمام سواالت زیر پاسخ دهيد.

به خاطر بیماری کرونا  ،پدر محمد خیلی از مشتریان خود را از دست داده است  .بنابراین درآمد کافی برای تهیه نیازهای خانواده

1

ندارد.خانواده ی محمد با مشکالت مالی روبرو شده اند .اگر قرار باشد شما به محمد کمک کنید تا بتواند بر مشکالت پیش آمده  ،پیروز شود.
شما چه مواردی را به او یا اعضای خانواده اش پیشنهاد می کنید؟ (دو مورد)
فصل یازدهم
17

مبلغی که شهروندان در مقابل دریافت خدمات از دستگاههای اداری و دولتی پرداخت میکنند ...................نامیده می شود.

18

جدول زیر مربوط به انواع حقوق شهروندی شما ( به عنوان عضوی از جامعه )می باشد .با استفاده از موارد زیر  ،سمت چپ جدول را

0 /5
1

تکمیل کنید ( .عدالت قانونی  -تامین اجتماعی  -عدالت قضایی -حقوق فرهنگی – حق مشارکت سیاسی)

-1من حق دارم در دادگاه وکیل داشته باشم.
-2من حق دارم از تعلیم و تربیت شایسته برخوردار باشم.
-3من حق دارم در آینده در انتخابات شرکت کنم.
-4من حق دارم در جامعه بین من و دیگران تبعیض نباشد.
19

منظور از حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی چیست؟ توضیح دهید.

20

هرشهروندی در قبال حقوق شهروندی  ،تکالیف و تعهداتی دارد که باید آنها را انجام دهد  ،دو مورد بنویسید.

1

0 /5

تکالیف شهروندان
صفحه5

جمع بارم

موفق باشيد

20

دانش آموزان عزيز و همکاران محترم مي توانند با مراجعه به سايت مندرج در سربرگ ،سؤال و راهنمای تصحیح اين درس را مشاهده نمايند.
تصحیح و نمرهگذاری
با حروف

نام و نام خانوادگي
مصحّح  /دبیر

نمره نهايي پس از رسیدگي به اعتراضات
با عدد

با حروف

نام و نام خانوادگي
مصحّح /دبیر

