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 امتحان3011/6/31 :

مدت امتحان01 :دقیقه

ساعت امتحان 8 :صبح

جمع نمره با حروف:

سوالات در  3صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 1044

نمره

دانش آموزان عزیز لطفاً به تمامی سوالات پاسخ دهید.
صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
 -3زمین سومین سیاره منظومه شمسی است ؛که سطحی جامد دارد.

صحیح  غلط 

./5

 -2استعمار از عوامل داخلی شکل گیری نابرابری و بیعدالتی در جهان است.

صحیح  غلط 

./5

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 -1عامل مهم در رویش گیاهان کدام گزینه می باشد؟
ب ) دما 

الف ) جنس خاک 

د) ارتفاع زمین 

ج) شکل ناهمواری 

 -0کدام بخش از اقیانوس از نظر منابع نفت و گاز دارای اهمیت زیادی است ؟
الف) شیب قاره 

ب) دشت قاره 

د )گودال اقیانوسی

ج) فلات قاره 

 -5هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام زیستبوم می باشد( .وصل کنید یک مورد اضافه است).

بخش جغرافیا

ناحیه ای با درختان و بوته های خاردار ●

●

ساوان

●

●

توندرا

●

بیابانی

ناحیه ای با درختان بائوباب

./5

./5
./5

3/5

پاسخ کوتاه دهید
 -6پدید آمدن شب و روز نتیجهی کدام حرکت زمین است ؟...................................
 -0نام دیگر سنگ کره چه می باشد؟ ..............................................
 -8اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن چه می گویند؟ .....................................

3

 -9انقلاب زمستانی را تعریف کنید؟

 -31دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تاثیری بر آب و هوا دارد؟ توضیح دهید.

3

 -33عوامل تخریب زیستگاهها را بنویسید( .دو مورد)

3

ادامه سواالت در صفحه بعد
1

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 امتحان 3011/6/31 :مدت امتحان01 :دقیقه

ساعت امتحان 8 :صبح

سوالات در  3صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور ماه 1044

نمره

 -32رشد سریع شهرنشینی در کشورها بدون برنامهریزی چه مشکلاتی برای شهرها به همراه دارد؟ (دو مورد)

./5

 -31منظور از امید به زندگی یا متوسط طول عمر چیست؟

./5

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
 -30در دوره ی کریم خان زند ثبات و آرامش نسبی در سراسر کشور ایجاد شد .
 -35در نظام پادشاهی استبدادی ،اختیارات شاه بر اساس قانون محدود می شود.

صحیح  غلط 
صحیح  غلط 

./5
./5

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 -36کدام پادشاه صفویه پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد؟
الف) عباس اول 

ب) شاه اسماعیل 

./5

ج) شاه تهماسب 

د) سلطان حسین 

 -30دولت های محور در جنگ جهانی اول شامل کدام دسته از کشور ها بود؟

./5

الف) آلمان –ایتالیا – اتریش  ،مجارستان  -عثمانی 

ب) آلمان – ایتالیا –اتریش ،مجارستان 

ج) آلمان – اتریش – مجارستان -روسیه – فرانسه 

د) فرانسه – انگلیس – روسیه -آمریکا 

بخش تاریخ

 -38وصل کنید ( .رابطه بین گزینه سمت راست را با گزینه سمت چپ مشخص کنید) .
 30شهریور ●3150

● فرار شاه از کشور

 26دی ماه ● 3150

● بازگشت امام از پاریس به میهن

./25
./25

● جمعه سیاه

3

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟
 -39ایالت گرجستان و داغستان بر اساس کدام قرار داد از ایران جدا شد؟ ..................................
 -21کدام قیام در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام خمینی صورت گرفت؟ ..............................

./5

 -23یک مورد از دلایل ضعف و سقوط دولت صفوی را بیان کنید.
........................................................................................................................................................ -3
 -22دلایل رونق تجارت ایران در دوره ی صفویه را بنویسید( .دو مورد)
........................................................................ )3

2

3

.................................................................... )2
ادامه ی سواالت در صفحه بعد

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 امتحان 3011/6/31 :مدت امتحان01 :دقیقه

ساعت امتحان 8 :صبح

سوالات در  3صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور ماه 1044

نمره

 -21عباس میرزا برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی چه اقدامی انجام داد؟

./5

 -20هدف انگلستان و روسیه از تقسیم ایران ،براساس قرار داد  3910چه بود ؟

./5

 -25دو نهادی را که با پیروزی انقلاب برای دفاع از انقلاب اسلامی شکل گرفت؛ نام ببرید.

3

صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.
 -26هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود.

صحیح  غلط 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

./5
3

 -20اولین گام در راه تشکیل خانواده سالم چیست؟ .............................................................
بخش مدنی ( اجتماعی )

 -28عضویت در بسیج در راستای کدام تکلیف شهروندی می باشد؟ ..........................................
 -29عمده ترین عناصر هویت یک ملت کدامند؟ ( دو مورد )

 -11از نظر روان شناسان چند فرزندی چه مزایایی برای فرزندان یک خانواده دارد؟ (سه مورد بنویسید)

 -13دو مورد از حقوق شهروندی را بیان کنید.

3

3/5

3

21

جمع بارم

موفق و پیروز باشید.

3

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

مدیریت آموزش و پرورش

تاریخ امتحان3011/6/31 :

پایه نهم شهریور ماه 0011

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
3

صحیح

2

غلط

نمره
./5
./5

گزینه ب

1
0

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :مطالعات اجتماعی

دما

گزینه ج

./5

فلات قاره

./5

5

ناحیه ای با درختان و بوته های خاردار  -بیابانی

6

حرکت وضعی یا چرخشی

./5

7

لیتوسفر

./5

8

رشد منفی جمعیت

./5

9

ناحیه ای با درختان بائوباب  -ساوان

در اول دی ماه ،خورشید به مدار راس الجدی در نیمکره جنوبی عمودی می تابد و در نیمکره شمالی بخش کموسعت-

تری از کره زمین تابش خورشید دریافت میکند و روزها کوتاه تر از شب هاست .در نتیجه در نیمکره شمالی اول دی

کوهتاهترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی می گویند .

./5

3

خشکیها زودتر از آب ها گرم میشوند و سریع تر گرمای خود را از دست می دهند و آب ها بیشتر گرما را در خود
31

ذخیره می کنند .به همین دلیل اقیانوس ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان و تابستان می

3

شوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش می دهند.
 -3ایجاد و گسترش شهرها و روستاها

 -2ساختن پل ،جاده ،ساختمان ها و سدها بدون برنامهریزی و توجه به جنبههای زیست محیطی

33

 -1فعّالیت های صنعتی و تولید انبوه کالاها در کارخانهها

3

 -0مصرفگرایی و تولید انبوه زباله

 -5شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات

32

(دو مورد ) (هر کدام  ./5نمره )

ترافیک سنگین – آلودگی هوا – افزایش اختلاف طبقاتی – زاغه نشینی در حومه شهرها -افراد بی خاانمان (کارتن
خواب )

(دو مورد)

( درصورت ارائه موارد دیگر مرتبط با سوال نمره منظور شود).

./5

31

تعداد سالهایی که انتظار میرود کودکی که در آن کشور به دنیا آمده است ،عمر کند و زنده بماند.

./5

30

صحیح

./5

35

غلط

./5

36

گزینه ج

شاه تهماسب

./5
1

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

38

اداره سنجش

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

تاریخ امتحان3011/6/31 :

پایه نهم شهریور ماه 0011

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
37

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :مطالعات اجتماعی

نمره

الف  -آلمان – ایتالیا – اتریش ،مجارستان و عثمانی
جمعه سیاه

./5

 37شهریور 3157

فرار شاه از کشور

./5

26دی ماه 3157

39

گلستان

./5

21

 39دی ماه مردم قم

./5

23

22

جانشینان او توانایی و لیاقت اداره کشور را نداشتند – سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان و جلوگیری از حکومت
آنان بر ولایت ها – اختلاف و درگیری میان مقام های کشوری و لشکری

(یک مورد )

 -3یکپارچه بودن سرزمین ایران -2وجود نظم و امنیت در سراسر کشور -1 ،ایجاد راه و کاروانسرا
(دو مورد)

./5

3

21

دستور داد کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند

./5

20

برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش

./5

25

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – بسیج مستضفعان

3

26

صحیح

./5

27

دقت در انتخاب همسر

./5

28

حفظ و تقویت اقتدار کشور

./5

29

فرهنگ  -تاریخ (زمان)  -سرزمین (مکان)

3

 تجربه ی اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان افزایش می یابد.
 در این خانوادهها ،کودکان هم بازی دارند.
11

 رقابت ها و بازیها و دعواهای کودکانه و الگو برداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل می گیرد.
 افرادی که برادر و خواهر دارند ،در آینده از لذّت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر

3/5

محروم نمی شوند و فرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و دایی و عمه ،برخوردار خواهند بود.
(سه مورد)
13

حق برخورداری از عدالت قانونی – عدالت قضایی – رفاه و تامین اجتماعی – مشارکت سیاسی – حقوق فرهنگی
موفق و پیروز باشید.
2

3

