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

5/0 :ز كشور هاي زير جزء متفقين نبوداول كدام يك ادر جنگ جهاني    
 الف ) انگلستان                      ب) ايتاليا                              ج) فرانسه                            د) آمريكا 

7فصل  1  

؟وطه با چه هدفي شكل گرفتمشر انقالب 1  2 

1 
 
 
 

 سوال پاسخ دهيد :                                                                                                              2سوال زير به اختيار به  3از  
؟نفع مردم بودندزادي خواهان تشكيل دادند و به فكر ايجاد تغيراتي به آدر زمان مظفر الدين شاه انجمني  از چه كساني لف) ا   

؟قيام كردندشاه  علي مجاهدان مشروطه خواهي كه در تبريز در برابر حكومت استبدادي محمد ب)  

؟ ج) رهبري نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران را به عهده گرفتند  

3 

5/0 ايجاد نا امني در مناطق مرزي در اوايل انقالب توسط دولت هاي سلطه گر با هدف مقابل هم قرار دادن اقوام ايراني بود.  
غ                 ص     

8فصل  1  

5/0 :را توضيح دهيد 1342خرداد  15م  ه كلمات زير قياعبا توجه به مجمو   
 ) امريكآ اسرائيل، شاه، ورامين، ،تهران ( قم،

 
 

2 

5/0   :سوال پاسخ دهيد 1اختيار به  سوال زير به  2از  
؟الف) علت تبعيد امام به تركيه چه بود  

 
؟ب) امام در تبعيد چگونه به مبارزه ادامه دادند  

 

3 

:نمودار روند تاسيس نظام جمهوري اسالمي را تكميل كنيد 1  

همه پرسي تعيين  
 نظام سياسي

    

 
 

4 

 

پرورش و آموزش وزارت                                                                       خدا نام به                                 پنجنمونه پيشنهادي شماره  :                          
:  آموزشگاه نام                              شرقي بايجان آذر استان پرورش و آموزش اداره كل           :                         خانوادگي نام و نام    

                                     1395آزمون هماهنگ درس مطالعات اجتماعي پايه نهم خرداد ماه                                                    عيوضي شهال: طراح
 1 صفحه :       6  : صفحه تعداد            صبح10:  امتحان ساعت              3/95/...:   امتحان تاريخ               دقيقه80:  امتحان مدت  



5/0 . كندي نها ادامه پيدا نمآاجتماعي بدون وجود  بخشد و زندگي سامان مي به روابط اجتماعي   

عقايد د)            ارزش ها  ج)              هنجار ها     ب)      نمادها      ف)ال  

9فصل  1  

 :براي هريك از موارد زير يك مثال بنويسيد 1

................................ : نهاآالف) تاثير ويژگي هاي جسماني افراد بر خصوصيات رواني   

............................  ب)  تاثير ويژگي هاي اخالقي و رواني بر خصوصيات جسماني افراد :  

............................................  ج) تاثير هويت اجتماعي بر هويت  فردي :  

.........................................د) تاثير هويت افراد بر هويت جامعه  :.........  
 

2 

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

مورد)4(  ؟كنند الف) افراد يك جامعه براي زندگي در كنار هم از كدام شيوه هاي  مشترك استفاده مي  

:توضيح دهيدب) نقش انقالب اسالمي در شكل گيري آرمان هاي واالي جامعه ايراني را   

 

3 

5/0 غ          خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون رشد و تعالي انسان است.          ص          10فصل  1   

  :مورد پاسخ دهيد 1سوال زير به  2از   1
؟الف) منظور از اين جمله چيست  

)) .گيرد فرايند اجتماعي شدن هم به طور مستقيم و هم غير مستقيم صورت مي(  (  
 

ه وجود بياورد.  بب) چه مشكالتي ممكن است شرايط دشواري را براي خانواده ها   
1-                                                                        2-  

)دو مورد(  ت ؟واقعي وظيفه اعضاي خانواده چيسدر چنين م  
 
 

2 

: كوتاه پاسخ دهيد 1  
)دو مورد:   (ناسازگاري والدين و فرزندان مي شودچه عواملي موجب  -  

 
)دو مورد( :  وري را بيان كنيدآداليل اهميت فرزند - -  

3 



5/0 غ                ص  ا براي جامعه ضروري نمي داند .                 اسالم وجود حكومت ر  11فصل  1   

1 
 :در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد 

 
 

 

 

 
 
 

2 

 سوال پاسخ دهيد: 2سوال زير به اختيار به  3از  1
 )دومورد(     به آن  اشاره شده را نام ببريد: : برخي از حقوق فرهنگي كه در قانون اساسيالف

 
 )دردو مو( را نام ببريد: : مهم ترين وظايف حكومت هاب

 
 ج: براي  حفظ آمادگي دفاعي و اداي اين تكاليف مهم چه كارهايي انجام مي گيرد؟

 
 

3 

5/0 غ                    ص             .گيرد در دنياي امروز توليد عمدتا با هدف سود بيشتر انجام مي  12فصل  1   

:كوتاه پاسخ دهيد 1  
  ؟گيرد فعاليت اقتصادي با  چه هدفي صورت مي -
  :پليس ها و كارمندان آن را ارائه مي كنند معلمان ، ، نپزشكا -
  :يع و مصرف پديد مي آيدزبا هدف توليد ، تو -
  :به عنوان واسطه بين بخش ها ارتباط برقرار مي كند ،يع و مصرفزدر چرخه توليد ، تو -

2 

:سوال پاسخ دهيد1ير به اختيار به سوال ز  2از  - 1  
)مورد2:  (چند راهكار مهم براي افزايش بهره وري در زندگي بيان كنيد الف)  

 
است ؟ با ذكر مثال توليد با اصول بهره وري ناسازگارريان جب) چرا آسيب رساندن به طبيعت در   

 
 
 

3 

 رهبري

 مجريه قضاييه مقننه 

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

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

يس قوه رئ

 قضاييه

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

نمايندگان 

مجلس 

شوراي 

 اسالمي

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



5/0 1فصل   1غ                  ص          از ميان سيارات دروني منظومه خورشيدي زمين از همه بزرگ تر است.    

5/0  كدام نقاط طلوع خورشيد را همزمان مي بينند؟  

 ب) نقاطي كه فاصله شان كمتر از يك كيلومتر باشد.          .الف) نقاطي كه روي يك مدار واقع شده اند
 عرض جغرافيايي شان برابر است.  د) نقاطي كه طول و             ج) نقاطي كه روي يك نصف النهار باشد.  
 

2 

5/0  است؟  نادرستكدام يك از جمالت زير در مورد نصف النهار  
  .در فاصله مساوي از دو قطب شمال و جنوب كشيده شده اند الف) نيم دايره هاي فرضي هستند و

 ب) نيم دايره هايي هستند كه طول مساوي دارند. 
 ج) براي تعيين موقعيت مكاني يك پديده از نصف النهارها هم استفاده مي شود.

 .صفردرجه است رصدخانه گرينويچ درشهرلندن عبورمي كند د) نصف النهاري كه از

3 

 به اختيار به يك سوال پاسخ دهيد:از دو سوال زير  1
 مواقعي از سال طول شب و روز برابر است؟ به اين دو زمان چه مي گويند؟الف : در چه 

 
 ب: حركت انتقالي را تعريف كنيد:

 

4 

5/0 2فصل   1غ                   ص             در جنگل هاي كنگو در آفريقا آب و هوا گرم و خشك است.    

5/0  ..... مي گويند.................نتهي مي شوند ...پست م به سرزمين هاي كم ارتفاع وزمين هاي نسبتا هموار اما مرتفع كه از اطراف به سر 

 د) دشت                ج) فالت              ب) بيابان       الف ) جلگه 

2 

5/0  وعه كلمات زير يك سوال طرح كنيد:براي مجم 

يخچالي )فرسايش   –فرسايش بادي   –فرسايش آبي   –( هوازدگي   
 

3 

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

 : اليه ازن در كدام بخش هوا كره قرار دارد و فايده اليه ازن چيست؟الف
 

 ب: ارتفاعات چه نقشي در آب و هواي يك منطقه مي توانند داشته باشد؟
 
 

4 

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

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



 

5/0 3فصل   1غ              ص    در زيست بوم بيابان بيشترين ميزان تركيبات عالي جهان توليد مي شود.     

 باتوجه به كلمات پاسخ دهيد: 1

جنگل هاي باراني استوايي –ساوان  –بيابان  –توندرا  –تايگا   
 .....................  در تابستان با ذوب شدن يخ ها در زير خاك باتالق هاي كم عمق ايجاد مي شود  -

 ................    .....درختان اين ناحيه هميشه مثل كاج و سرو هميشه سبزند  -

  ................... .   ميلي متر است 50سرزمين خشكي كه ميزان بارندگي ساليانه آن كمتر از  -

 ...........     ..........ه هاي زمين ناميده اندجنگل هاي اين زيست بوم را ري -

2 

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

            الف : اثرات نامطلوب سوزاندن يا قطع درختان يك ناحيه در زندگي انسان چگونه است؟
  

گياهي يك محل تأثير هوايي ديگر مي تواند بر نوع پوشش ب : عالوه بر ميزان دما وبارش ، كدام ويژگي هاي آب و 
 داشته باشد ؟

 
 

3 

5/0  .................توسعه  كشور ما در گروه كشورهايي با شاخص، 2014توجه به ميزان شاخص توسعه انساني ايران در سال  با 

 د) پايين            ج) متوسط               ب)باال         الف) خيلي باال          قرار مي گيرد.      

4فصل  1  

 رين درآمد دنيا را در دست دارند؟كشورهاي كدام مناطق از جهان بيشترين و كم ت 1

 بيش ترين ..........................................
   كمترين .............................................

2 

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

 چه كشور هايي در آسيا داراي رشد منفي جمعيت هستند؟ يعني چه؟جمعيت الف: رشد منفي 
 
 

 خارجي را با ذكر مثال مقايسه كنيد: ب: مهاجرت داخلي و
 

 
 

3 



5/0 غ             باس قرار گرفت.     ص   صادرات ابريشم پرسود ترين كاالي صادراتي بود كه در انحصار شاه ع  5فصل  1   

5/0   2 15د)        25ج)      45ب)       35الف)   درصد ايرانيان در شهر ها زندگي مي كردند. ........در دوره صفوي .. 

5/0  اختيار به يك سوال پاسخ دهيد: از دو سوال زير به 

 )دو مورد(مت صفوي چه بود؟ يري حكو: مهم ترين اقدامات شاه اسماعيل بعد از شكل گالف

)مورد دو(در دوره صفويه اغلب شهرنشينان را چه كساني تشكيل مي دادند؟ ب:   
 

3 

 ان حكومت صفوي مي باشد:هر يك از موارد زير مربوط به عملكرد كدام يك از پادشاه 1

 تأسيس حكومت -                        تحكيم حكومت                تثبيت و -

سقوط حكومت -                              اوج قدرت حكومت                  -  

4 

5/0  در فاصله سقوط صفويه تا روي كار آمدن قاجاريه اوضاع كشور هاي اروپايي به خاطر انقالب صنعتي تغيير كرده بود. 

 غ                ص 
 

6فصل  1  

5/0  تنباكو را حرام اعالم كرد؟ توتون و ، كدام يك از مراجع استفاده از در جريان نهضت تنباكو 

 د) شيخ محمد خياباني            شيخ فضل اهللا نوري  ج)    ميرزاحسن شيرازي  ب)        الف )آيت اهللا بهبهاني 
 

2 

5/0  3 ........................... از جمله افرادي بود  كه پيش گام تأسيس مدرسه هايي به سبك اروپايي در ايران شدند 

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

 الف : نفوذ اقتصادي روسيه و انگلستان در ايران : 
 در زمان كدام شاه به اوج خود رسيد؟-

 چه امتيازاتي از ايران گرفتند؟ -

 چه تأثيري در اقتصاد ايران داشت؟ -

 
 واگذار شد؟ ب : به موجب عهد نامه گلستان چه قسمت هايي از ايران به روسيه

 
 موفق باشيد.

4 

 


