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

5/0 غ              ص      مرداد بروز اختالف ميان رهبران نهضت ملي شدن نفت بود. 28دليل موفقيت كودتاي مهم ترين   7فصل  1   

:وردندآالف) فرمانده دلير مردان تنگستاني كه ضربه سنگيني به اشغال گران انگليسي وارد : چه كساني بودند. 1  

:هم چنين به قدرت رسيدن رضا خان مخالفت كردو  1919زادي خواهي كه با قرداد آب)شخصيت مبارزره و   

2 

؟كالت حكومت مشروطه را نام ببريدالف) موانع و مش:         دهيدپاسخ سوال  1 سوال زير به اختيار به  2از  1  

 داخلي: 

 خارجي:

ر               اداره كشو چگونگي                          قدرت و اختيارات شاه        :                  ب) مقايسه كنيد  

.....................................                     ......................................             دادي:بنظام پادشاهي است  

..........................................................................                   .......           نظام پادشاهي مشروطه:  

3 

5/0 غ                 اصول قانون اساسي مشروطه را ناديده گرفت.  ص      شكاراآ ،سركوبمحمد رضا شاه با استبداد و     8فصل  1 

: نه ها را با كشيدن خطي مشخص كنيدارتباط بين گزي 1  
جنگ عراق عليه ايران                     1358فروردين   12  
روز جمهوري اسالمي                         1359شهريور  31  
(ره) رحلت امام خميني                              1358بان آ 13  
تسخير سفارت امريكا                           1368 خرداد 13  
1357بهمن  12  

2 

: مورد پاسخ دهيد 1ه اختيار به سوال زير ب 2از  1  
)دو مورد( الف ) داليل حمايت گسترده مردم از انقالب اسالمي كشور را در سال هاي پس از پيروزي انقالب بيان كنيد ؟  

 
:قم پاسخ سواالت زير را بنويسيد مردم دي19ب) در توضيح قيام   

.......................................................................................................................................... علت قيام:  
...................................................................................................... :بهمن تبريز 29ن با قيام آارتباط   

3 

 

وزارت آموزش و پرورش                                                        به نام خدا                                              نمونه پيشنهادي شماره  :شش                           

آموزش و پرورش استان آذر بايجان شرقي                              نام آموزشگاه :  اداره كل                     نوادگي :              نام و نام خا    
                                     1395آزمون هماهنگ درس مطالعات اجتماعي پايه نهم خرداد ماه                                                 طراح :شهال عيوضي    
صفحه :       6صبح            تعداد صفحه :  10ساعت امتحان :               3/95دقيقه               تاريخ امتحان :  .../80:  مدت امتحان 1   



 

 

5/0  كدام جمله در مورد فرهنگ نادرست است؟ 

توان شيوه مشترك زندگي در يك جامعه دانست. فرهنگ را مي الف)  

  .يعني از طريق ژن به ارث مي رسدب) فرهنگ پديده اي آموختني نيست 

.ج) فرهنگ از راه آموزش و تربيت از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود  

  .شود د) فرهنگ آگاهي و انديشه مشترك اعضاي يك جامعه نيز تعريف مي

9فصل  1  

مورد)4(؟ كند دهد و ادامه پيدا مي فرايند اجتماعي شدن عالوه بر خانواده در درون كدام گروه ها يا زمينه هاي اجتماعي رخ مي 1  
 

2 

  :وال پاسخ دهيدس 1ه اختيار به سوال زير ب 2از  1

؟ با ذكر مثال شود الف) نماد در جامعه چگونه ايجاد مي  

:؟ با ذكر مثال توضيح دهيدكند ما تغيير ميب) آيا ويژگي هاي هويتي   
 
 

3 

5/0  كدام جمله نادرست است ؟ -1 
. خانواده تربيت اعضاي خانواده استيكي از كاركرد هاي مهم و اساسي  الف)  

.زيستي و معيشتي فرزندان هستند ي،ب) والدين فقط مسئول رفع نياز هاي عاطف  
بر عهده والدين است.  اخالقي، معنوي و ديني فرزندان  ج) وظيفه مهم تربيت  

.ار و پايبند به اصول اخالقي تربيت كندگپرهيز اني مومن،تواند فرزند ه سالم ميدد) يك خانوا  
 

10فصل  1  

    )مورد2هر كدام  براي(دي است؟  چه فوايدي دارد؟ صله ارحام شامل چه موار 1
2-  

 

2 

:به اختيار پاسخ دهيدسوال  2به سوال زير  3از  1  
(دو مورد) :) پيامد هاي نامطلوب تك فرزندي را نام ببريدالف  

 
(دو مورد) د؟ ري والدين و فرزندان جلو گيري كرتوان از بروز ناسازگا ب) چگونه مي  

 
)(دو مورد: كاركرد هاي خانواده را نام ببريدج)   

3 



 

5/0 .خدمتي از دستگاه هاي اداري و دولتي به آنها مي پردازند ماليات مبلغي است كه شهروندان در مقابل دريافت   
غ               ص      

11فصل  1  

 :كوتاه پاسخ دهيد 1
 در حكومت به رسميت شناخته مي شود:ن نوع حكومت حق انتخاب و مشاركت مردم يدر ا -
 رهبري در جمهوري اسالمي ايران بر چه پايه اي استوار است؟ -
 چگونه معين مي شود؟حقوق شهروندي  -
:ارتباطي است كه افراد را به يك حكومت مشخص پيوند مي دهد -  

2 

 سوال پاسخ دهيد:1سوال زير به اختيار به  2از  - 1
 د پيدايش حكومت را فقط نام ببريد:نظرات مختلف در مور -الف 

 
 قراري عدالت قانوني چيست؟عدالت قانوني يعني چه و فوايد بر-ب 

 
 

3 

5/0 ؟براي افزايش بهره وري اقتصادي در زمينه هاي زير چه بايد كرد -1   
..............................................................  يع:زتوليد  و تو  

................................................................ مصرف: يالگو  
 

12فصل  1  

:ه سبب افزايش بهره وري  مي گرددچگونهر يك از موارد زير  -2 1  
نظم و ترتيب در كارها :-  

 
:وي آگاهيررها از اانجام دادن ك -  

 

2 

:سوال پاسخ دهيد 1سوال زير به اختيار به  2 از  1  
:كنيدنمونه از تفكر بهره وري در زندگي مردم در روزگار گذشته را بيان  3الف ) سابقه تاريخي بهره وري را توضيح دهيد و   

 
 
 

؟چه تفاوتي با بهره وري در ساير منابع دارد ))زمان ((ب) بهره وري در   
 

 

3 



5/0 ص                       غ       به اول بهار و اول پاييز اعتدالين مي گويند.  1فصل  1   

 .مشخص كنيد ×ب) محل قطب شمال و جنوب را با عالمت        بر روي شكل زير :الف) مدار استوا را رسم كنيد. 1

 در وسط ترسيم نماييد.را  مبدأج) نصف النهار 

 
 

2 

 موارد خواسته شده دسته بندي كنيد:الف: با توجه به دهيد:   از دو سوال زير به اختيار به يك سوال پاسخ  1

 پديد آمدن شب و روز) –به وجود آمدن فصل هاي مختلف  –حركت زمين به دور خورشيد -( حركت زمين به دور خود 

 انتقالي :حركت 
 حركت وضعي :

 رشيدي را در موارد زير بيان كنيد:ب: تفاوت سياره هاي دروني و بيروني منظومه خو

 سياره هاي بيروني سياره هاي دروني 

   تركيب جنس و

   قمر
 

3 

5/0 2فصل   1غ            صتشكيل ابرها و بسياري از تغييرات آب و هوايي در اليه استراتوسفر صورت مي گيرد.                    

 ند؟ باتوجه به تصاويرتوضيح دهيد.مواد مذابي كه از گوشته به پوسته حركت مي كنند چه پديده هايي به وجود مي آور 1

 

 

2 

 الف :  مقايسه كنيد:      به اختيار به يك سوال پاسخ دهيد:از دو سوال زير  1

  :ب: سياره زمين از چند محيط تشكيل شده است ؟ نام آن ها را بنويسيد
 

 در مدت زماني ........  در يك ............ 

   هوا وضعيت گذرا و موقتي هواكره

   آب و هوا وضعيت هواكره

3 

 

 .به سواالت همان دو فصل پاسخ دهيد(اختياري ) دانش آموز عزيز لطفا در اين بخش فقط دو فصل را انتخاب كنيد و  بخش ب :
) .ت دو فصل تصحيح  و بقيه حذف مي شودترتيب پاسخ  هاي  سواال زيرا در اين صورت  به ( دقت كنيد  به بيش از دو فصل پاسخ ندهيد .  



 

 

5/0 غ                         ص         هي مشهور ساوان است.  وباب از گونه هاي گيائدرختان با  3فصل  1   

 براي استفاده خردمندانه در هريك از موارد زير چه بايد كرد؟  1

.............................كشاورزي ودامپروري ........   
 

 بهره برداري از جنگل ها ...................................
 
 

2 

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

:كنيدالف : زيست بوم را تعريف   
 
 

)دو مورد(ب: مهم ترين عواملي كه موجب تخريب زيستگاه ها مي شوند ، كدامند ؟   
 
 
 

3 

5/0 يكي از عوامل مهمي كه همواره در سنجش نابرابري كشور ها با يكديگر مورد توجه قرار گرفته ، عامل اقتصادي است.  

 غ              ص

4فصل  1  

5/0  منظور از نابرابري جهاني يا بين المللي چيست؟    
 
 
 

2 

 ه اختيار به يك مورد پاسخ دهيد:از دو سوال زير ب 1

 تياري را با ذكر مثال توضيح دهيد:اخ الف: مهاجرت اجباري  و 
 
 

 ب: اميد به زندگي يا متوسط طول عمر كشور يعني چه؟
 
 
 

3 



5/0 5فصل  1 غ                       ص                 مهم ترين طرفداران صفويان به قزلباش شهرت داشتند.    

5/0 غ                  ص                       امور نظامي كشور بود.  ول ئدر حكومت صفوي وزير مس   2 

5/0 د)چرم            ج)بافندگي          ب)چيني           الف)كاشي        يكي از منابع پر رونق ايران در دوره صفوي بود.     3 

 ختيار به يك سوال پاسخ دهيد:از دو سوال زير به ا 1

 كشورمان بودند. علت اين امر چه بود؟ با الف : اروپاييان در دوره صفوي خواهان تقويت رابطه
 
 

 بود؟ب: شرايط علمي و فرهنگي كشورمان در دوره صفوي چگونه 
 

 
 

4 

5/0 غ                ص     به موجب عهدنامه گلستان سرزمين هاي شمال رود ارس به تصرف روسيه درآمد.   6فصل  1   

5/0 بلوچستان از اهداف و برنامه هاي استعماري فرانسه در  در دوره قاجار جداكردن افغانستان و بخش شرقي سيستان و 

 غ               ص            ايران بود.   

2 

5/0 مدرسه دارالفنون اصرار مي كرد؟  استادان روس وانگليس در به نظر شما چرا امير كبير بر استخدام نكردن معلمان و   
 
 

3 

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

 ه زنديه به سواالت زير پاسخ دهيد:الف : در مورد كريم خان و سلسل
 عنوان پادشاه ، چه لقبي را براي خود برگزيد؟به جاي  -

 پايتخت او چه شهري بود؟ -

 علت رفتار بي رحمانه آقامحمد خان قاجار با مردم كرمان چه بود؟ -

 

 ب : چرا كشور هاي اروپايي بعد از انقالب صنعتي رقابت هاي استعماري خودرا تشديد كردند؟
 
 
 موفق باشيد.

4 

 


