
 باسمه تعالي

 اصفهاناداره کل آموزش و پرورش استان                              نام و نام خانوادگی:     

مدیریت آموزش و پرورش  
 

  مطالعات اجتماعی  درس:نام 

 دقیقه01 امتحان: مدت 31/6/3011 ان:تحام تاریخ            نام پدر:                      

 صفحه3سوالات در  صبح 8  تحان:ساعت ام :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ ونام                                          :نمره با حروفجمع                                                                                                 عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 1044ماه شهریوردور در نوبت اه وزش از ردارس آمدانش آموزان ، داوطلبان آزاد و م پایه نهمنات هماهنگ استانی امتحا ردیف

 

1 

 

 

 
 دانش آموزان عزیز لطفاً به تمامی سوالات پاسخ دهید.                       

 

 
 
 

افیا
جغر

ش 
بخ

 

                              صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.                      

         غلط     صحیح                           که سطحی جامد دارد.؛ ومه شمسی استظنمره سیاسومین  زمین -3

         غلط     صحیح      .       است جهان لتی درعداابرابری و بینشکل گیری داخلی  استعمار از عوامل   -2

 

5./ 

5./ 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.                       
 شد؟ش گیاهان کدام گزینه می باعامل مهم در روی  -1

 ارتفاع زمین  (د               شکل ناهمواری  (ج               دما  (ب                   جنس خاک (الف  
 ت ؟کدام بخش از اقیانوس از نظر منابع نفت و گاز دارای اهمیت زیادی اس -0

 نوسییال اقگودا(د                    فلات قاره    (ج            ت قاره دش (ب              شیب قاره   (الف

 

5./ 

 

5./ 

 یک مورد اضافه است.(وصل کنید ) .بوم می باشدهر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام زیست -5

 ساوان   ●  ●                                       ته های خارداردرختان و بوناحیه ای با 
 توندرا  ●  ●                                                 ب     ن بائوباارختا دیه ای باحن

  بیابانی ●   

5./ 

 پاسخ کوتاه دهید                   

 ین است ؟...................................زم ام حرکتکد یجهنتی وز ر  شب وآمدن دید پ -6

 .........................................؟ .....ه چه می باشدنام دیگر سنگ کر -0

  ؟ .....................................یندمتر از صفر برسد به آن چه می گوکدرصد رشد جمعیت به اگر  -8
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 ؟کنیدیف تعررا  اب زمستانیقلان -9

 

3 

  .؟ توضیح دهیدهوا دارد چه تاثیری بر آب ودوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها   -31

                   

3 

  (مورد)دو  .دیسیها را بنوهستگایز بیعوامل تخر  -33

 

3 

 سواالت در صفحه بعدادامه 

�����
��������	
���




 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                          نام و نام خانوادگی:        

 

 

 مطالعات اجتماعی س:نام در

 دقیقه01 تحان:ام مدت 31/6/3011  امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سوالات در  صبح 8 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

 

 نمره 1044ماه  شهریورموزش از راه دور در نوبت مدارس آدانش آموزان ، داوطلبان آزاد و  پایه نهمگ استانی اهنحانات همامت دیفر

 

2 
 

  (مورد)دو  ؟راه داردبه هم شهرها برایریزی چه مشکلاتی ینی در کشورها بدون برنامههرنشع شرشد سری   -32
  

5./ 

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

5/. 

یخ
تار

ش 
 بخ

 .یدارات زیر را مشخص کنودن عبصحیح یا غلط ب         

         غلط     صحیح                . دوره ی کریم خان زند ثبات و آرامش نسبی در سراسر کشور ایجاد شد در -30

         غلط     صحیح                  .، اختیارات شاه بر اساس قانون محدود می شوددیاستبدادر نظام پادشاهی  -35

 

5./ 

5./ 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.                          

 ؟کدام پادشاه صفویه پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد -36

 ن سلطان حسی (د               هماسب تشاه  (ج              ماعیلسشاه ا (ب           عباس اول  (الف

 ؟دبوا کشور ه دسته ازکدام شامل  اولدر جنگ جهانی ی محور ها لتود  -30

   مجارستان، تریشا–ایتالیا  –آلمان   (ب            مانیعث -، مجارستان تریش ا –ایتالیا –آلمان  (الف

   آمریکا  -روسیه –انگلیس  –فرانسه   (د            فرانسه – روسیه -تانمجارس –تریش ا –آلمان  (ج

 
 

5./ 
 
 

5./ 

 ( .خص کنیدراست را با گزینه سمت چپ مش ن گزینه سمتبی ابطه) ر  وصل کنید.  -38

 ار شاه از کشورفر  ●                                                          ●3150شهریور  30
 هنبه میاز پاریس   امت امبازگش  ●                                                            ● 3150دی ماه  26

  جمعه سیاه ●  

 
25./ 

 
25./ 

 ؟دیهد هاتوک خسار پبه سوالات زی                        

 ..................................   ؟جدا شد یراناساس کدام قرار داد از ا غستان برایالت گرجستان و دا -39

 .............................. ؟تفرخمینی صورت گبه امام   بتاله توهین آمیز نساعتراض به انتشار مق کدام قیام در -21

3 

 .نیدوط دولت صفوی را بیان کو سق ضعفلایل  یک  مورد از د -23

3- ...................................................................................................................................................... .. 

5./ 

 (مورد )دو .یه را بنویسیدق تجارت ایران  در دوره ی صفورونل یلاد  -22

3) .............................................     ...........................2 ).................................................................... 
 

3 

 ادامه ی سواالت در صفحه بعد
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                          نام و نام خانوادگی:        

 

 

 مطالعات اجتماعی س:نام در

 دقیقه01 تحان:ام مدت 31/6/3011  امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سوالات در  صبح 8 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

 

 نمره 1044ماه  شهریورموزش از راه دور در نوبت مدارس آدانش آموزان ، داوطلبان آزاد و  پایه نهمگ استانی اهنحانات همامت دیفر

 

3 
 

 ؟وپایی  چه اقدامی انجام دادی اراوضاع کشورهاآگاهی از ی عباس میرزا برا -21

 

5./ 

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

  

5./ 

  د.نام ببری  ؛گرفت  ز انقلاب  اسلامی شکلانقلاب برای دفاع  ا یکه با پیروزرا دو نهادی   -25

 
 

3 

ی ) 
مدن

ش 
بخ

ی (
ماع

اجت
 

 مشخص کنید. ت زیر راصحیح یا غلط بودن عبار                                    

        غلط     صحیح                        .دهویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خو -26

 
5./ 

 اسخ کوتاه دهیدت زیر پبه سوالا                             

 .............................................................  ؟چیستم سالخانواده  راه تشکیل  گام دراولین  -20

 .......................................... ؟دی می باشدندر راستای کدام تکلیف شهروعضویت در بسیج   -28

3 

 ( دروم دو)  ؟ عمده ترین عناصر هویت یک ملت کدامند  -29

 
 
 

3 

 )سه مورد بنویسید(دی چه مزایایی برای فرزندان یک خانواده دارد؟ از نظر روان شناسان چند فرزن   -11
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 .یدکن یاندو مورد از حقوق شهروندی را ب  -13

 
 

3 

 21 جمع بارم 

 

 موفق و پیروز باشید.
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 بسمه تعالی

سوالات امتحانات هماهنگ استانی  نمای تصحیحراه

  راه دور زاد و مدارس آموزش ازدانش آموزان ، داوطلبان آ

 داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

 

 

 طالعات اجتماعیم نام درس:

 31/6/3011 امتحان: تاریخ

 0011ماه  شهریور  نهمپایه 

 

 نمره ظر همکاران در تصحیح محترم است.ن ردیف

 

1 
 

 

                                                                 صحیح  3
5./ 

 /.5 غلط 2

 /.5 ب      دماگزینه          1

 /.5                                                       ج             فلات قاره گزینه     0

 /.5        ن           اواس  - ن بائوباب ارختا دیه ای باحن             بیابانی          -    اردارته های خدرختان و بوناحیه ای با  5

 /.5 شی یا چرخ حرکت وضعی   6

 /.5 لیتوسفر  7

 /.5 رشد منفی جمعیت  8

9 
-وسعتکمبخش لی شماو در نیمکره جنوبی عمودی می تابد  به مدار راس الجدی در نیمکره ، خورشیداول دی ماه در 

نیمکره شمالی اول دی  . در نتیجه دراز شب هاست تره کند  و روزها کوتاخورشید دریافت می کره زمین تابش تری از
 ترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی می گویند .تاهکوه

3 

31 

 

خود  دررا بیشتر گرما ها  و آبند دست می ده شوند و سریع تر گرمای خود را ازا گرم میها زودتر از آب هخشکی

ابستان می زمستان و تدریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در  و س هاوقیانلیل ا. به همین دذخیره می کنند

  .ی مناطق را کاهش می دهندو سرما شوند و گرما

3 

33 

  و گسترش شهرها و روستاها جادیا -3
 یطیمح ستیز یهاو توجه به جنبه یزیررنامهبدون ب ساختن پل، جاده، ساختمان ها و سدها -2
 هاکالاها در کارخانه بوهان دیولو ت یصنعت یها تیعّالف -1
 انبوه زباله دیو تول ییگرامصرف -0
                               (/. نمره 5هر کدام )  (مورد  دو)                                              واناتیبدن ح یو تجارت اعضا شکار -5

3 

32 
ن کارتانمان )خاافراد بی -ومه شهرها ح در نینشیغه زا –ی طبقاتتلاف اخافزایش  –هوا آلودگی  –سنگین ترافیک  

 ./5 (.سوال نمره منظور شود درصورت ارائه موارد دیگر مرتبط با )             (مورددو )  (              خواب 

 /.5  .ماند، عمر کند و زنده بنیا آمده استرود کودکی که در آن کشور به دمی ظارانتکه  هاییتعداد سال  31

 /.5 صحیح  30

 /.5 غلط 35

 /.5 اه تهماسب گزینه   ج             ش  36
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 بسمه تعالی

سوالات امتحانات هماهنگ استانی  نمای تصحیحراه

  راه دور زاد و مدارس آموزش ازدانش آموزان ، داوطلبان آ

 داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

 اداره سنجش

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

 طالعات اجتماعیم نام درس:

 31/6/3011 امتحان: تاریخ

 0011ماه  شهریور  نهمپایه 

 

 نمره ظر همکاران در تصحیح محترم است.ن ردیف

 

2 
 

 /.5 و عثمانی    مجارستان ، اتریش –الیا ایت –آلمان   -الف  37

38 
                                                         3157 وریشهر 37        اهجمعه سی 

 /.5                                                           3157ماه  ید26      فرار شاه از کشور

 /.5 گلستان  39

 /.5  ردم قم دی ماه م 39 21

23 
و جلوگیری از حکومت ان ن شاهزادگکور کردشتن  و کاست سی –تند کشور را نداش دارهقت اایی و لیاجانشینان او توان

 /.5 (مورد )یک      لشکری              اف و درگیری میان مقام های کشوری واختل –ولایت ها  ن برآنا

22 
 اروانسرا ایجاد راه و ک -1  در سراسر کشور، تیوجود نظم و امن  -2رانیا نیبودن سرزم کپارچهی -3

 3 (مورد)دو                                                                 

 /.5 مه کننداریخ آن کشورها به فارسی ترجکتاب هایی را در موضوع تدستور داد  21

 /.5 افزون  آلمان و متحدانش بله با قدرت روزبرای مقا 20

 3 مستضفعان ج بسی –لاب اسلامی ران انقپاسداه سپا 25

 /.5      صحیح  26

 /.5 انتخاب همسر دقت در 27

 /.5 حفظ و تقویت اقتدار کشور 28

 3 سرزمین )مکان(  -تاریخ )زمان(     -فرهنگ   29

11 

  ابد. اجتماعی کودکان افزایش می ی اجتماعی شدن و رشد یتجربه 

 هم بازی دارند.  ها، کودکاندر این خانواده 

  رفتارهای خواهر و برادر شکل می گیرداری از الگو برد ها و دعواهای کودکانه ورقابت ها و بازی. 

 ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر افرادی که برادر و خواهر دارند، در آینده از لذّت 

 .و فرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و دایی و عمه، برخوردار خواهند بود محروم نمی شوند

 مورد( سه) 
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 3 فرهنگی حقوق  – سیاسیارکت مش –عی و تامین اجتمافاه ر –قضایی عدالت  –الت قانونی ی از عدرخوردارحق ب 13
 .موفق و پیروز باشید




