
به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهيد لطفا,  شما براي موفقيت آرزوي با عزيز آموزان دانش (اجباري ):  الف بخش     

5/0 )دو مورد(   چه بود؟ 1919داليل مخالفت گسترده مردم با قرار داد   7فصل  1   

  در توضيح زمينه هاي وقوع انقالب مشروطيت ارتباط موارد زير را مشخص كنيد :                                                        1
ضعف و بي لياقتي   -روسيه  انقالب -انگليس س و واگذاري امتياز هاي بسيار به رو -(قيام امام حسين و واقعه كربال 

بير فرانسه)انقالب ك -حكومت قاجار   

زمينه هاي سياسي و اقتصادي :  -  

زمينه ها ي فكري و فرهنگي داخلي: -  

زمينه هاي فكري و فرهنگي خارجي: -  

2 

؟ چه بود در جنگ جهاني دوم  بهانه متففين از اشغال ايران الف)سوال پاسخ دهيد :       2سوال زير به اختيار به  3از  1  

چه بود؟ در جنگ جهاني دوم  ب) هدف اصلي متففين از اشغال ايران   

ند؟چه كرد ايران در جنگ جهاني دوم   ج) متققين بعد از اشغال  

3 

5/0 غ              ص             . يت اهللا خامنه اي را به رهبري انقالب برگزيدآ، مجلس خبرگان رهبري  8فصل  1   

:با كشيدن خط مشخص كنيدارتباط بين گزينه ها را  1  
فرار شاه                         1357شهريور17   

جمعه سياه                                1357دي  26  
پيروزي انقالب                              1357بهمن  12  
  به ميهن بازگشت امام                              1357بهمن  22
1357بان آ 15  

2 

:سوال پاسخ دهيد 1سوال زير به اختيار به  2از  1  
؟الف) شيوه مبارزاتي استاد مطهري و دكتر شريعتي چه تفاوتي با شيوه مبارزات ديگر داشت   

 
؟هايي از مردم پس از تبعيد امام خميني به مبارزه ادامه دادند قشر ب) چه  

 

3 

نمونه پيشنهادي شماره : چهار                                                       به نام خدا                                                                           وزارت آموزش و پرورش    
بايجان شرقي                                    نام آموزشگاه : اداره كل آموزش و پرورش استان آذرنام و نام خانوادگي :                                                    

             1395درس مطالعات اجتماعي پايه نهم خرداد ماه     آزمون هماهنگ                                                             طراح :شهال عيوضي    
 1 صفحه :       6صبح            تعداد صفحه :  10ساعت امتحان :               3/95دقيقه               تاريخ امتحان :  .../ 80مدت امتحان :   



5/0 ص                     غ      .     به زندگي در جامعه ادامه دهند توانند  بدون اجتماعي شدن هم افراد مي  9فصل  1   

5/1 د:  اسخ دهيپ كوتاه   

ست؟يچ وهنجارها ارزشها بودن ديمف و درست صيتشخ مالك) الف  

هستند؟يي ارزشهاارزش هاي اجتماعي چه نوع  )ب  

.ديده حيتوض راي رانيا فرهنگ و تيهو ظدرحف رانياي نيدي تهاياقل نقش) ج  
 
 

2 

5/0 :      ديده اسخپ سوال 1 به ارياخت به ريز سوال 2از   

:ديكن انيب جمله كي با طفقاز اين نمودار،   را خود برداشت) الف  

 

:نام ببريد را ملت كي تيعناصرهو نيتر عمده) ب  

...........................      ...............................تاريخ ( زمان)         ........     

3 

5/0 غ                    .   ص    اط با گروه همساالن انجام مي شودمهم ترين مرحله جامعه پذيري در اجتماع و ارتب   10فصل  1   

بلي                خير     كنند ؟ والدين خود مشاركت مييا فرزندان در اجتماعي شدن آ 1  
د:براي پاسخ خود دليل بياوري  

 
 

2 

:سوال پاسخ دهيد 2سوال زير به اختيار به 3از  1  
 

:را كامل كنيد زير جمالتالف) در رابطه با تكاليف فرزندان نسبت به پدر و مادر   
.....................................فرزندي كه پدر و مادر از او ناراضي باشد -  
اطاعت از والدين در صورتي جايز نيست كه .................................. -  

  :ب) از ديدگاه اسالم كدام عوامل بايد در همسر گزيني بيش تر مورد توجه قرار گيرد
1-  
 2-  

  ؟دبروز ناسازگاري ها  جلوگيري كنن جوانان در انتخاب همسر چگونه مي توانند از هج) امروز
1-  
 2-  

3 

ويژگی های 
 جسمانی 

ويژگی های 
 اجتماعی 

ويژگی های 
 روانی  اخالقی 



5/0  
 مهوري اسالمي ايران كدام است؟  مهم ترين ركن در ميان اركان  حكومت ج

 الف ) مقننه           ب) مجريه             ج) قضاييه          د) رهبري

 
1 

11فصل   

قيه  چه نوع حكومتي است؟  بر طبق اصل پنجم قانون اساسي  حكومت واليت ف 1  
 
 

2 

1 
 :مورد پاسخ دهيد  2سوال زير به اختيار به  3از 

 ) مورد 2 ( :چند نمونه از حقوق شهروندي را نام ببريدالف) 

 در جامعه اي كه قوانين الهي حاكم باشد چه شرايطي ايجاد مي گردد؟ب ) 

 ) مورد 2 (مهم ترين وظايف و اختيارات رهبر جمهوري اسالمي كدام است ؟  ج)

 
 

 
3 

5/0 ره وري در اين زمينه چه بايد كرد؟با توجه به مشكل جدي كمبود آب در كشورمان براي افزايش به   
 
 

12فصل  1  

 قاومتي به سواالت زير پاسخ دهيد:در مورد اقتصاد م 1

 رهنمودهاي چه كسي طراحي و در پيش گرفته شد؟با توجه به توصيه ها و  -

 ) جمله 2( منظور از اقتصاد مقاومتي چيست؟  -

 محور اصلي اقتصاد مقاومتي بر چه مبنايي است؟ -

 

2 

 سوال پاسخ دهيد: 1ه اختيار به  سوال زير ب 2از  1

 بيان كنيد: تأكيد دارد رانمونه از عقايد ديني ما مسلمانان كه بر بهره وري در امور وكارها  2الف : 
 

 ب: فرهنگ چه نقش مهمي در افزايش بهره وري يك جامعه مي تواند داشته باشد؟
 

 
 

3 



5/0 مبناي ساعت واقعي موقعيت خورشيد در آسمان است.   1فصل  1   

5/0  2 در سياره هاي گازي ، تعداد قمر ها كمتر است.         

5/0  كدام يك از جمالت زير در مورد مدار نادرست است؟  

 ) مدار استوا ( مدار مبداء) صفر درجه است. الف

 ) مدار ها دايره هايي هستند كه در هردو نيمكره به موازات استوا رسم شده اند. ب
 ) هرچه به طرف شمال يا جنوب نزديك مي شويم مدارها كوچك تر مي شوند. ج
 ) مدار استوا از قطب شمال تا جنوب به صورت يك دايره كشيده شده است.د

3 

 : كوتاه پاسخ دهيد:به اختيار به يك سوال پاسخ دهيد:                            الف از دو سوال زير 1
 سال رسمي چند روزه است؟ .................... -    سايه اجسام در زمستان چگونه است ؟ ....................... -

 انتقالي زمين چه نتايجي به دنبال دارد؟ دو مورد: مايل بودن محور قطب ها بر سطح مدار گردش ب 
 

4 

5/0 ص     غ   .گرم مي شوند و سريع تر گرماي خود  را از دست مي دهند ها ا زود تر از آبخشكي ه  2فصل  1   

5/0  2 د) باالزدگيج) آتشفشان   ب)گسل كوه هاي هيماليا چگونه ايجاد شده اند؟ الف) چين خوردگي  

5/0  ) هواي گرم فشار كمتر و هواي سرد فشار بيشتري دارد. الفكدام جمله نادرست است؟  

 ) فشار هوا در سطح دريا ها كم و در ارتفاعات و كوهستان ها زياد است ب
 ) هوا هميشه از جايي كه فشار بيشتري دارد به سمت جايي كه فشار كمتري دارد جريان مي يابد.ج

 هواي گرم سبك است و به سمت باال صعود مي كند.  به سمت پايين و د) هواي سرد سنگين است و

3 

         به اختيار به يك سوال پاسخ دهيد: از دو سوال زير 1
 ته زمين به سواالت زير پاسخ دهيد:: در ارتباط با پوسالف

 آيا پوسته زمين يكپارچه است؟ -

 ؟ه هاي زمين شامل چه بخش هايي استورق -

 سبب مي گردد اين ورقه ها بتوانند حركت كنند؟چه عاملي  -

 

 مهم ترين مناطق آب و هوايي زمين را با رسم مدار ها نشان دهيد.  : بر روي شكل،ب
 

4 

 (اختياري ) دانش آموز عزيز لطفا در اين بخش فقط دو فصل را انتخاب كنيد و به سواالت همان دو فصل پاسخ دهيد . بخش ب :

زيرا در اين صورت  به ترتيب پاسخ  هاي  سواالت دوفصل تصحيح  و بقيه حذف مي شو د .)( دقت كنيد  به بيش از دو فصل پاسخ ندهيد   



 

5/0 3فصل   غ         احيه به ناحيه ديگر پوشش گياهي تغيير مي كند.  ص نبا تغيير دما و بارش از يك  -1   

  با توجه به كلمات پاسخ دهيد: -2 1

ساوان –جنگل هاي باراني استوايي  –بيابان  –توندرا  –تايگا   
 

 ......................          در آن فقط گياهاني چون خزه وگل سنگ مي توانند برويند -

 .......................        به داشتن جنگل هاي مخروطيان و سوزني برگ ها معروفند  -

 ......................                                            از نظر تنوع جانوري بسيار غني است  -

 ......................     از نظر پوشش گياهي فقيرند و فقط درختان با بوته هاي خاردار دارند -

 

 : از دو سوال زير به اختيار به يك سوال پاسخ دهيد - 3 1

 )مورد 4(   تنوع زيست بوم ها به چه عواملي بستگي دارد؟الف :    

 

 ؟هواي كل سياره زمين اثر مي گذاردب : جنگل هاي استوايي چگونه بر آب و 
 
 
 

 

5/0  ت زير سوال طرح كنيد.    براي مجموعه كلما -1 

 افراد بي خانمان) –زاغه نشيني  –آلودگي هوا  –( ترافيك سنگين 
 
 

4فصل    

 پاسخ سواالت زير را در دو مورد بيان كنيد.  -2 1

 .............................  و  نتايج رشد منفي جمعيت ........................ -

.........................  و ........................  برنامه كشورها براي تشويق به فرزندآوري -  

 

           سوال پاسخ دهيد:به اختيار به يك از دوسوال زير  -1 1

 مورد4   الف : وضع سوادوآموزش دركشورها با چه معياري بررسي مي شود؟
 
 

 مورد 2ب: عوامل خارجي چگونه مي توانند باعث پايين بردن توسعه ي انساني در يك كشور گردند؟   
 

 

 



 

5/0 ز نشد.             ص                   غ در جنگ چالدران ايران به خاطر بي بهره بودن از سالح هاي آتشين پيرو  5فصل  1   

 رت در دوره صفوي را بنويسيد:داليل رونق تجا 1

 

 

2 

   به اختيار به يك سوال پاسخ دهيد: از دو سوال زير  1

 الف : داليل  ضعف و فروپاشي حكومت صفوي را در زمينه هاي زير توضيح دهيد:
 سياسي : 

 نظامي :
 

 مورد 4   نفيس هنري كه از دوره صفويان به يادگار مانده بيشتر در چه زمينه هايي بوده است؟ ب : آثار زيبا و
 
 

 

3 

5/0  ك از شاهان قاجار بود؟امير كبير وزير كدام ي 

 د) فتحعلي شاه               ج) ناصرالدين شاه                     محمدشاه  ب)               مظفرالدين شاه  الف)
 

6فصل  1  

دو مورد  كارهايي انجام داد؟ عباس ميرزا براي پيشرفت ايران چه  1  
 
 
  

2 

 از دو سوال زير در رابطه  با قرار داد گلستان به يك سوال به اختيار پاسخ دهيد: 1

 الف : علت شكست ايران در دور اول جنگ هاي ايران و روس چه بود؟

 

كشورمان تحت حاكميت روسيه قرار گرفت؟ب: در قرار داد گلستان كدام مناطق   
 
 
 

 موفق باشيد.

3 


