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اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام پدر:

مدیریت/اداره آموزش وپرورش ...................
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هماهنگ استانی پایه نهم

نوبت  :خـــــرداد

اداره سنجش

نام آموزشگاه :
ردیف

نام درس  :مطالعات اجتماعی

پایه  :نهــــم

وقت الزم  01 :دقیقه

ساعت شروع 00 :صبح

ردیف

دانش آموزان گرامی سواالت در  4صفحه تنظیم شده است .

(بخش اجباری)دانش آموز عزیز لطفاً به همه سواالت فصل هفتم تا یازدهم ،پاسخ مناسبی دهید.

 -1کدام یک از عوامل زیر ،جزء عوامل فکری وفرهنگی وقوع انقالب مشروطه ،به شمار نمی رود؟
الف-تکیه بر آموزه هایی دین اسالم در مبارزه با ظلم

بارم
/5

ب-تضعیف نیروی مقاومت مردمی با ایجاد اختالفات مذهبی

ج -تسلط بیگانگان برمنابع اقتصادی کشورپس از انقالب صنعتی

د-عملکرد روشنفکران درپذیرش بی چون وچرای اندیشه های غربی وخودباختگی در برابر غرب
-2مهمترین خواسته مردم در بست نشینی حرم حضرت عبدالعظیم در جریان انقالب مشروطیت چه بود؟

الف -تصویب قانون اساسی

ج-تشکیل مجلس

ب -تشکیل عدالتخانه

فصل

 -3دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول ،اعالم بی طرفی کرد .صحیح

د -عزل مظفرالدین شاه

غلط

 -4نظام پادشاهی مشروطه چه تفاوتی با نظام پادشاهی استبدادی داشت؟

7
 -5شهادت کدام عالم بزرگ در تهران نشانه ای از انحراف در مسیر مشروطه بود؟
-6هدف انگلستان وروسیه ازامضای قرار داد  1091چه بود؟

ج -کاپیتوالسیون

/5
1

/5

1

-1تصویب کدام الیحه ،موجب تحکیم سلطه امریکا بر ایران و وابستگی کشور به بیگانگان شد؟
الف -انجمن های ایالتی ووالیتی

/5

/5

ب -اصول شش گانه

د-شوراهای استان وشهرستان ها

 -2دولت های سلطه گر بخصوص امریکا جهت به انحراف کشاندن ونابودی انقالب اسالمی ،دست به چه اقداماتی

1

زدند؟(ذکر دومورد)

فصل
-3 8دومورد از نهادهایی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام تشکیل شد را بنویسید؟

-4دو دلیل نارضایتی مردم از حکومت شاه در آستانه پیروزی انقالب را بنویسید؟

1

/5

1
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« -1ترشح کم یا زیاد غده تیروئید بر خلق وخوی افراد تاثیر می گذارد».این جمله به تاثیر کدام بعد هویتی اشاره دارد؟
الف -جسمی بر روانی

ج -فردی بر اجتماعی

ب -روانی بر جسمی

د -اجتماعی بر فردی

--2با توجه به متن زیر ابعاد هویت را مشخص کنید:
«احمد  15سال دارد وفردی بلند قد با چشمان قهوه ای است ،به والیبال عالقه مند وجزء گروه حافظان محیط زیست می
فصل
9

/5

1/5

باشد»
الف:هویت جسمی................................................................................:ب -هویت اخالقی.............................................:
ج:هویت اجتماعی................................................................... :
-3اگر از شما بخواهند که دو مورداز مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ایرانی را به یک جهانگرد خارجی معرفی کنید
،به چه مواردی اشاره می کنید؟

1

الف.........................................................................................-
ب...........................................................................................-
1

-2چگونه می توانیم ارتباط بهتری با اعضای خانواده داشته باشیم ؟(ذکر دو مورد)
فصل
-3 01اعضای خانواده هنگام بروز مشکالت ،چه باید بکنند تا خانواده آسیب نبیند؟(ذکر دو مورد)

 -1واژه شهروندی به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد.
-2کدام مورد از تکالیف شهروندی نمی باشد؟

الف -پرداخت مالیات وعوارض

ج -دخالت در امور سیاسی کشور

فصل
00

صحیح

1
/5

غلط

ب -حفظ وتقویت اقتدار کشور

/5

د -امر به معروف ونهی از منکر

 -3در رابطه با حقوق شهروندی ،عبارات مرتبط سمت راست را به سمت چپ وصل کنید (.یک مورد از سمت چپ اضافی می باشد).

-1حمایت از تشکیل خانواده وتعلیم وتربیت شایسته.

الف -عدالت قانونی

 -2کلیه شهروندان حق دریافت خدمات عمومی به صورت عادالنه وبرابررا دارند.

ب -عدالت قضایی

 -4شهروندان حق دارند در همه دادگاه ها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند.

د -مشارکت سیاسی

 -3حکومت در وضع ،اجرا ونظارت بر قوانین بین شهروندان تبعیض قائل نشود.

-4در رابطه با شرکت مردم در انتخابات ،نمودار را کامل کنید:
حق......................

روش مستقیم

ج -رفاه وتامین اجتماعی
ه-حقوق فرهنگی

انتخاب.................
.

شرکت در انتخابات

....................

انتخاب...................
.....

2

1

.......

1
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(بخش اختیاری)دانش آموز عزیز در این بخش دو فصل را در جدول زیر انتخاب وفقط به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید.

فصل 1

فصل2

فصل3

فصل5

فصل4

فصل6

بارم

2

-1در مورد مدارها ونصف النهار ها ،به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف -دایره های موازی با خط استوا را چه می گویند؟

فصل
0

ب -مدارها چگونه درجه بندی شده اند؟
ج -امتداد نصف النهار مبدا در آن سوی کره زمین کدام نصف النهار است؟
د -ایران با توجه به نصف النهار مبدا در کدام نیمکره قرار دارد؟
-2اگر کسی از تهران به پاریس سفر کند باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب چرا؟

/5

 -1کدام بخش از ناهمواری های اقیانوس ،از نظر منابع نفت وگاز وجزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارد؟

/5

فصل

-2توضیح دهید که چگونه زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی بر آب وهوا موثر است؟

1

2
 -3امروزه انسان هاچگونه باعث تغییرات آب وهوایی وگرم شدن کره زمین شده اند؟(ذکر دو مورد)

« -1شتر نمی تواند در منطقه قطب زندگی کند» این جمله بیانگر کدام مفهوم در جغرافیا می باشد؟
الف -زیست بوم
فصل
0

ب -زیست کره

ج -ساوان

/5

د -بیوسفر

-2کدام عامل  ،بیشترین و مهم ترین تاثیر را در وجود هر زیست بوم دارد؟
 -3زیست بوم ......................ناحیه ای در نزدیکی قطب شمال وحاشیه اقیانوس منجمد شمالی است.
 -4در پنجاه سال اخیر ،کدام فعالیتهای انسانی موجب تخریب جنگل های استوایی شده است؟(ذکر دو مورد)

3

1

/5
/5
1
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-1نوع مهاجرت را در موارد زیر مشخص کنید:
فصل
0

الف -مهاجرت روستاییان به شهرها(

) ب -مهاجرت مردم اروپا به امریکا واسترالیا(

ج – مهاجرت مردم فلسطین از سرزمین های اشغالی(

)

)

1

 -2مالک های توسعه انسانی را نام ببرید؟
 -1درامد ورفاه

فصل
5

1/5

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

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

 -1کدام شاه صفوی توانست با کمک قزلباش ها به سلطنت برسد؟

/5

 -2در مورد جنگ چالدران به سواالت زیر پاسخ دهید؟

1

الف -بین چه کسانی انجام شد ؟
ب -نتیجه جنگ چه شد؟
1

 -3صادرات مهم ایران عهد صفوی به کشورهای اروپایی ،چه کاالهایی بودند؟(ذکر دو مورد)

-1نادر شاه با شیوه مسالمت آمیز از بروز ناامنی وشورش های داخلی جلوگیری کرد .صحیح

فصل
0

/5

غلط

 -2یکی از اهداف اصلی انگلستان برای نفوذ در دربار قاجار ،حفظ .......................بود.

/5

 -3در زمان کدام شاه قاجار ،کشور ما با آغازنفوذ و دخالت گسترده دولت های استعمارگر اروپایی مواجه شد؟

/5

 -4دو مورد از اقدامات امیر کبیر را بنویسید؟

1

نمره با عدد :

نمره با حروف :

نام و نام خانوادگی مصحح :
« موفق و پیروز باشید »

4

تاریخ :

امضاء :

