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 شماره داوطلب :                                                                          
 نام :                                            

نام خانوادگي :                                                                                             
                                                                                                        نام پدر:  

 نام آموزشگاه :                      
                                                                                                                                                        نهم : پایه 

 بسمه تعالي     
 وزارت آموزش و پرورش

 استان یزداداره کل آموزش و پرورش 
 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد 

 کارشناسي سنجش و پایش کیفیت آموزشي 

 مطالعات اجتماعينام درس :
 8/3/0011تاریخ امتحان :
 0تعداد صفحه :
 فصل اختیاری1-سوال اجباری 12 تعداد سؤال :

 31/8: زمان شروع
 دقیقه 57 وقت:    

 .آرامش خاطر پاسخ دهيدل به خدا وتوکّ با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ
 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      
                                                         نمره با حروف

                              : مصحح دومنام و نام خانوادگی 
 نمره تجديد نظر با عدد                                    

                                                حروفنمره تجديد نظربا 
 بارم  سؤاالت رديف
  (پاسخ دهيد 11تا فصل  7بخش اجباری :دانش آموزان عزيز لطفا به تمام سواالت اين قسمت )فصل  
 4 5فصل  

 کدام کشور زير در جنگ جهانی اول از متحدين نبود؟-1 
  عثمانی–د          اتريش  –ج          آلمان -ب          انگلستان  -الف

 فرمان تشکيل مجلس شورا  توسط کدام شاه قاجار صادر شد ؟ -2
  احمد شاه -د         مظفر الدين شاه  –ج         ناصر الدين شاه -ب          محمد علی شاه  -الف

......وبا حمايت علمای نجف ..............و...................مقاومت مردم تبريز در زمان محمد علی شاه به سردمداری .-3 
 شکل گرفت 

 خواسته مردم در تحصن در حرم عبدالعظيم  چه بود؟ -4
 
 

 ؟ دوتن از علمای تهران که در نهضت مشروطه نقش مهمی داشتند را نام ببريد -5
 
 

 (ذکر دومورد کافی است .)جنگ جهانی اول چه نتايجی برای ايران داشت -6

5/ 
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5/ 
 
5/ 

 

1 
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 3 8فصل 
 ؟ کدام يک از شخصيت های  نام برده با تصويب انجمن ايالتی وواليتی به مخالفت برخاست-7   

 آيت اهلل طالقانی -د       آيت اهلل مطهری  -ج      امام خمينی  -ب     دکتر بهشتی -الف 
 نماييد )يک مورد اضافی است( ارتباط بين گزينه های زير را پيدا کنيد وبه هم متصل-8

 جنگ عراق عليه ايران   -1                 1358فروردين   12-الف
 روز جمهوری اسالمی -2                     1351شهريور  31-ب
 رحلت امام خمينی )ره(  -3                          1358آبان  13-ج
 پيروزی انقالب اسالمی -4                        1368خرداد  13-د
   1357 بهمن 22-ه
نام دو نهادی که بعد از انقالب اسالمی با هدف دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی ومرز وبوم کشور شکل -1

 گرفتند را بنويسيد.
 مردم قم چه بود؟ 56دی سال  11علت قيام -11
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 3 9فصل  
 .......است.....در هويت پرسش از -11 

  نياز ها-د         ج چيستی           کيستی  -ب       الف چرايی 
 ...... است؟..............و.........هويت فردی شامل ويژگيهای .-12
 باذکر مثال توضيح دهيد .؟آيا ويژگی هويتی تغيير می کنند -13

 
 

 مورد کافی است(  ايرانی است را بنويسيد )ذکردوامعه چند نمونه از هويت ملی که ويژگی های مشترک ج-14
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 2 01فصل  
  غ    واژه صله ازوصل گرفته شده است  وبه معنای اتحاد وپيوستگی است. ص  -15 

 .......است.........يکی از عواملی که موجب امنيت وثبات خانواده وگرمی ونشاط آن می شود وجود ...-16
 

 چگونه می توانيم ارتباط بهتری با اعضای خانواده داشته باشيم ؟ذکر دو مورد کافی است – 17
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5/ 
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 3 00فصل 
اين که شهروندان حق دادخواهی دارند وهر کس می تواند متناسب با نوع دادخواست خود به دادگاه  -18 

 مراجعه کند نشان از کدام حق افراد است ؟
  حق فرهنگی -د     حق مشارکت سياسی  –ج       عدالت قضايی  -ب         عدالت قانونی   -الف
مبلغی که شهروندان براساس قانون وبه صورت بال عوض به دولت پرداخت می کنندتا صرف هزينه های -11

 نام داردعمومی شود.......................
 رضا يک شهروند ايرانی است او از چه راههايی می تواند درکشور مشارکت سياسی داشته باشد -21

 ............................................... -2           ........................................... -ا
 مهم ترين  تکاليف را نام ببريد . هر شهروند در قبال حقوق شهروندی تکاليف وتعهداتی دارد  دومورد از-21
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فصل  به طور کامل پاسخ  2( فقط به سواالت  6تا  1بخش اختياری :دانش آموز عزيز لطفا از سواالت  زير)فصل  
 دهيد واز پراکنده پاسخ دادن بپر هيزيد

 

 5/2 1فصل 
  غ       درجه شمالی وجنوبی تقسيم بندی شده اند  ص  11مدارها بين صفر تا -1 

 به فاصله يک مکان تا نصف النهار مبدا برحسب درجه را ......................می گويند -2
   نتايج حرکت وضعی را بنويسيد -3
1-....................................2......................... 
 با توجه به تصوير پاسخ دهيد . -4

 به کدام مدار، در اول تير خورشيد عمود می تابد ؟-الف (
 

 در نيمکره شمالی چه فصلی است -ب (

25/ 
25/ 
 
1 
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 5/2 2فصل  
  غ       محل تالقی آبهای سرد وگرم از مهم ترين مناطق صيد ماهی جهان است. ص -1 

 دهد؟تشکيل ابرها و بسياری از تغييرات آب و هوايی در کدام اليه هوا رخ می -2
 ترموسفر   -د              مزوسفر   -ج         استراتوسفر    -ب     الف تروپسفر 

 مورد(2)چرا سفر به اعماق اقيانوس ها دشوار تر از صعود به قله ها است؟  -3
 
 

 عوامل موثر برآب و هوای جهان کدامند؟)ذکر دو مورد کافی است ( -4
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 5/2 3فصل  
 (به بیابان –ساوان –جنگل های باراني استوایي  -تایگا –توندرا با توجه به کلمات داخل پرانتز ) -0 

 گزينه های  زير پاسخ دهيد) يک مورد اضافه می باشد(
 است ودر آن دوفصل خشک ومرطوب وجود دارد..........در تمام طول سال گرم  -الف
 ميلی متر می باشد............. 51ميزان بارندگی ساليانه آن کمتر از  -ب
 درختان اين ناحيه کاج وسرو هستند.....................-ج
 در اين منطقه گياهانی چون خزه وگلسنگ می رويند ................ -د
 که باعث تخريب زيستگاه ها در جهان می شوند کدامند؟)دومورد(مهم ترين عواملی -2
 
 دو مورد از اهميت وارزش جنگلهای استوايی را بنويسيد-3
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 5/2 0فصل  
 های اخير به داليل سياسی يا جنگ کاهش يافته است؟رشد اقتصادی کدام کشورها در سال-1 

  کره جنوبی   -د                عراق    -ج              ژاپن    -ب            مالزی -الف
 شاخص توسعه انسانی با چه مواردی اندازه گيری می شوند؟-2
  ...........................................-3اميد به زندگی يامتوسط طول عمر    -2................. ...........................-1
نشينی بدون برنامه ريزی ،شهر های بزرگ جهان را با چه مشکالتی روبرو کرده است. ذکر رشد سريع شهر -3

 دو مورد کافی است
 بنويسيد:راجذب جمعيت می شوند  باعثانسانی که  دو مورد از عواملدو مورد از عوامل طبيعی و -4

  .......................... -2                   ....................   -1         :عوامل طبيعی
 ............................ -2                  ...................    -1         :عوامل انسانی
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 5/2 7فصل  
  غ   يکی از منابع در آمد حکومت صفوی مالياتی بود که از کاروان های تجاری گرفته می شد ص -1 

 

 اوج قدرت حکومت صفوی در زمان کدام يک از پادشاهان بود -2
  شاه سلطان حسين  -د           شاه تهماسب   -ج       شاه عباس   -ب         شاه اسماعيل  -الف

 

 دودليل رونق تجارت در دوره صفويه را بنويسيد؟ -3
 

 است؟هر کدام از اقدام های زير مربوط به کدام پادشاه صفوی  -4

 انتقال پايتخت از تبريز به قزوين ....................-الف 
 رسمی نمودن مذهب شيعه...................... -ب
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 5/2 6فصل  
 به موجب کدام عهدنامه سرزمين های شمالی رود ارس به تصرف روسيه در آمد؟-1 

  پاريس -د            مفصل  –ج               ترکمانچای  -ب           گلستان   –الف 
يکی از گسترده ترين جنبش های اجتماعی که در اعتراض به واگذاری امتيازهای اقتصادی به بيگانگان  -2

 شکل گرفت نهضت ...................بود
 کريم خان زند به جای پادشاه چه لقبی برای خود برگزيد ؟ -3
 

زير برای پيشرفت ورهايی از عقب ماندگی واصالح امور کشور چه اقداماتی انجام هريک از شخصيت های -4
 کافی است دادند  ؟ هرکدام يک مورد

 عباس ميرزا : –الف 
 ميرزا تقی خان امير کبير : –ب 
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 «موفق و سربلند باشيد» 




