به نام خدا

وزارت آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی :

شماره صندلی:

اداره کل آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی/ناحیه  ۳تبریز
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد ماه 5۳31

مدت امتحان  08 :دقیقه

تاریخ امتحان 31/۳/50 :

ساعت امتحان 58 :

نام آموزشگاه :
طراح :نیلوفر عابدین پور
تعداد صفحه  ۶ :صفحه

بخش ( اجباری ) :دانش آموزان عزیز لطفا به همه سؤاالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.
 5در جنگ جهانی اول کدام یک از کشورها جزءمتحدین نبودند.
الف)آلمان☺

ب)اتریش☺

 ۵پس از صدور فرمان مشروطیت درگذشت.

الف)مظفرالدین شاه☺ ب)محمد علی شاه☺

فصل۷

8/۵1
د)روسیه☺

ج)عثمانی☺
ج)ناصرالدین شاه☺

د)فتحعلی شاه☺

8/۵1

 ۳انقالب مشروطه با چه هدفی شکل گرفت؟

5

 ۴به نظر شما آثار اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران چه بوده است ؟به دو مورد اشاره شود.

5

 5روش مبارزه ی آیت اهلل مطهری و دکتر علی شریعتی در جریان انقالب به چه شکلی بوده است؟

8/1

 ۵الف) هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بود؟

8/1

ب) کدام روحانی با تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی مخالفت کرد و سر انجام تصویب

8/1

نامه مذکور چه شد؟
فصل  ۳ 0گزینه ی صحیح را از ستون ب انتخاب کرده و داخل (

) بنویسید.

ستون الف

ستون ب

الف) حکومت بعثی عراق باحمله به خرمشهرجنگ علیه ایران راآغازکرد(
ب) به جمعه ی سیاه معروف است( .

)

)

53 )5دی 5۳1۶
5۳ )۵خرداد 5۳۶0

ج) اعتراض به انتشار مقاله ی توهین آمیز روزنامه ی اطالعات (
د) مردم تبریز به مناسبت چهلم  53دی قیام کردند( .

5

)

)

۵3 )۳بهمن 5۳1۷
۳5)۴شهریور5۳1۷

بقیه ی سؤاالت

صفحه ی

۵
ص☺

 5خانواده اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است .

غ☺

 ۵ویژگیهای جسمانی افراد چگونه بر خصوصیات روانی آنها تاثیر می گذارد؟با یک مثال توضیح

8/1
5

دهید.
فصل3

 ۳الف)به نظر شما آیا صحیح است که خود ،یا دیگران را به دلیل ویژگیهای انتسابی  ،سرزنش

5

کنیم؟ چرا؟

 5از دیدگاه اسالم مهمترین عاملی که باید در همسرگزینی توجه کرد.
الف)تحصیالت☺

ب)اخالق و روحیات☺
مزایا

 ۵مقایسه کنید:

ج)وضعیت خانوادگی☺

8/1
د)اعتقادات دینی☺
معایب

خانه سالمندان

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

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

مهد کودک

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

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

8/1
8/1

 ۳از دوسوال زیر به انتخاب یکی را پاسخ دهید.
فصل58

الف)به نظر شما در چه شرایطی از تشویق و تنبیه یا گفتگو استفاده می شود؟کدامیک از روشها
موثر ترند؟توضیح دهید.

ب)به نظرشما برای جلوگیری از بروز ناسازگاری خانواده ها چه کارههایی میتوان انجام داد؟ دو
راهکار پیشنهاد کنید.

5

5

ص☺

 5وجود حکومت یک امر ضروری وعقالنی است.
۵
فصل55

غ☺

8/1

پاسخ کوتاه بدهید ،چرا حق حاکمیت انسان از آن خداست؟

 ۳والیت به چه معناست؟
الف)عدالت ☺

8/1

8/1
ب)حکومت ☺

تمام موارد☺

ج)سرپرستی ☺

 ۴بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی  ،مردم چه کسانی را مستقیم و چه کسانی را غیرمستقیم

5

انتخاب می کنند؟

 5آیا صرفه جویی همان کم مصرف کردن است؟

ص☺

غ☺

 ۵از راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری در زندگی چیست؟دو مورد را بیان کنید.

8/1
8/1

فصل5۵
 ۳با دقت بخوانید و جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
.....................

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

کاال ،خدمت

روش های تولید،توزیع

 ۴اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟

5
نهاده

5ـ....................

۳ـ سرمایه

۵ـ....................

۴ـ سایر هزینه ها
8/1

دانش آموزان عزیز :لطفا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنیدوبه سؤاالت هما ن فصل پاسخ دهید.بیش از
دوفصل پاسخ داده نشود ،زیرا به ترتیب پاسخ های دوفصل تصحیح خواهد شد و بقیه ی سؤاالت حذف خواهد شد.
5

عبارت های صحیح و غلط را در جمالت زیر مشخص کنید.

ص☺

الف) منظومه ی خورشیدی نقطه ای کوچک از کهکشان بزرگ است.

☺
ب ) ب)طول جغرافیایی هر مکان فاصله ی آن مکان با مدار استواست .ص☺
ص☺

ج)در سیاره های گازی تعدادقمرها کمتر است.
فصل۵ 5

8/۷1
غ
غ☺

غ☺

اگر مسافری از تهران به آلمان (واقع در قاره ی اروپا) سفر کند باید ساعت خود را جلو بکشد 8/۷1
یا عقب؟ چرا؟

۳

با توجه به تصویر ذیل مشخص کنید در نیمکره ی جنوبی کدام پدیده را نشان می دهد؟آن
را تعریف کنید؟

5

پهناورترین اقیانوس کره ی زمین........................
الف)اقیانوس هند ☺

۵
فصل۵

5

ب)اقیانوس آرام ☺ ج) اقسانوس منجمد شمالی ☺ د)اقیانوس منجمد جنوبی ☺

کشورهای حاشیه ی خلیج فارس با دستگاههای آب شیرین کن  ،به شیرین کردن آبها می

8/1
8/1

پردازند .به نظر شما این کشورها چه آسیبی به محیط زیست می رسانند؟
۳

تفاوت هوا و آب و هوا را با یک مثال بنویسید؟

۴

ابرها و بسیاری تغییرات آب و هوایی در این الیه صورت می گیرد.

الف)تروپوسفر☺

ب)استراتوسفر☺

5
ج)مزوسفر☺

د)تروموسفر☺

8/1

5

من چه زیست بومی هستم؟
الف)در این منطقه هوا همیشه گرم،رطوبت 08درصد و میزان بارندگی سالیانه  ۵188میلی

8/۷1

متر است)................(.
ب)دراین منطقه فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می روید)...............................( .
ج)این منطقه به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی معروفند و درختان معروف کاج و
سرو همیشه سبزند و بزگ ریزان ندارند).................................(.
فصل۳

فصل۴

۵

به نظر شما برای استفاده صحیح و خردمندانه از منابع طبیعی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

8/1

(یک مورد اشاره شود)

ص☺

غ☺ 8/۵1

۳

مهمترین و بیشترین عامل تنوع زیست بوم ها به جنس خاک بستگی دارد.

۴

جنگل زدایی را توضیح دهید و این کار چگونه انجام می شود؟

8/1

1

گفته می شود زیست بومهای جهان در خطرند به نظرشما دالیل آن چیست؟

8/1

5

دردو قرن اخیردو عامل ،موجب کاهش چشمگیرمرگ و میرها شده است،یکی را به اختصار

5

توضیح دهید.
۵

مهاجرت اختیاری چه تفاوتی با مهاجرت اجباری دارد در مورد هر کدام یک مثال بنویسید.

۳

کدام گزینه جزء مالک های اصلی توسعه ی انسانی نیست .

الف)جمعیت☺

ب)درآمد و رفاه☺

ج)امید به زندگی ☺

د)سوادوآموزش☺

5

8/1

5

الف)مهمترین طرفداران صفویان به قزلباش ها شهرت داشتند.
ب)فرماندهان نظامی معموال حاکم والیت های مهم بودند.

ص☺

ص☺

ج)شاه عباس(پنجمین شاه صفوی)پایتخت را از قزوین به تبریزمنتقل کرد .ص☺

فصل1

غ☺

غ☺

غ☺

8/۷1

۵

یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره ی صفوی بود.

۳

برپایی جشن ها و آیین ها در دوره ی صفوی چه تاثیرمهمی در زندگی مردم داشت؟

8/1

۴

۳دالیل رونق تجارت در دوره ی صفویه را بنویسید.

8/۷1

الف)کاشی☺

ب)شمشیر☺

ج) جوا هر☺

د) بافندگی ☺

8/1

5
با پیروزی بر دیگر مدعیان حکومت برای مدتی به درگیریها و نزاع داخلی پایان بخشیدم و بخش

8/1

بزرگی از ایران به جز خراسان را به دست گرفتم و سلسله ی زندیه را بنیان نهادم و برای خود
عنوان وکیل الرعایا برگزیدم.

فصل
۶

من کیستم؟
8/1

۵

چرا نادر شاه به هند لشکر کشید؟

۳

به نظر شما چراکشورهای اروپایی بعد از انقالب صنعتی رقابت استعماری خود را

5

تشدیدکردند؟

۴

یکی از کارهایی را که عباس میرزا برای پیشرفت ایران انجام داد را بنویسید.

با آرزوی پیروزی و سربلندی شما عزیزان

8/1

جمع نمره ۵8

به نام خدا

وزارت آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی :
مدت امتحان  08 :دقیقه

فصل۷

شماره صندلی:

اداره کل آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی/ناحیه  ۳تبریز

نام آموزشگاه :شکیبا

پاسخنامه ی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد ماه 5۳31

طراح:نیلوفر عابدین پور

تاریخ امتحان 31/۲/50 :

ساعت امتحان 58 :صبح

تعداد صفحه :

5

د ـ روسیه()8/۲1

۲

الف ) مظفرالدین شاه()./۲1

۳

برقراری حکومت قانون ()8/۲1و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی()8/۲1وسلطه ی
خارجی( ()8/۲1اشاره به ۲مورد داز مواردکافیست).

۴

ایران دچار بی ثباتی و آشفتگی اوضاع ایران 8/ ۲1،امنیت و آسایش مردم از بین رفت 8/۲1،دچار
قحطی وفقر و گرسنگی شدند 8/۲1و برخی جان خود را از دست دادند8/۲1.

5

نوشتن کتاب  8/۲1برگزاری کالسهای تفسیر قرآن و نهج البالغه در مساجد 8/۲1

۲

الف)محمد رضا پیروی از سیاست های آمریکا را برای حفظ حکومت ضروری می دانست و تخریب

فصل0

ارزشهای دینی ( )8/۲1و تهاجم آشکار به هویت دینی وجامعه ی اسالمی8/۲1
ب)امام خمینی(ره)  8/۲1امتیاز لغو شد 8/۲1
۳

الف)) 8/۲1 ( ۴

5

ص ()8/۲1

۲

بیماریها یا اختالالت جسمی ( )8/۲1تاثیرات نامطلوبی بر سالمتی و روانی افراد دارند )8/1 (.مثال ترشح

فصل3

ب))8/۲1( ۲

ج))8/۲1( 5

د))8/۲1(۳

زیاد یا کمی برخی غدد ،در بدن مانند تیروئید بر خلق و خوی افراد تاثیر می گذارند)8/۲1(.
۳

خیر ( )8/۲1زیرا ما در شکل گیری ویژگیها ی انتسابی خود نقشی نداریم )8/1(.مانند شکل و قیافه
()8/۲1

فصل5 58
۲

د) اعتقادات دینی ()8/۲1
مزایای خانه ی سالمندان:راحت بودن سالمند ()8/۲1
معایب خانه ی سالمندان :داشتن زندگی یکنواخت()8/۲1
مزایای مهد کودک :آموزشهای مناسب،اجتماعی شدن()8/۲1
معایب مهد کودک:عدم رسیدگی به تداخل تربیتی کودک()8/۲1

فصل۳ 58

الف) گفت وگو:دالیل خوبی و بدی ،رفتارها را برای فرزندان بازگو کنند.
تشویق :رفتارهای پسندیده ی فرزندان را تشویق میکنندو با ابزارعالقه قدردانی و موجب تداوم رفتارها
می شوند.
تنبیه با نشان دادن نارضایتی:بی اعتنایی ؛ خودداری از صحبت کردن و یا محروم کردن فرزندان از
برخی مزایا،از تکرار رفتارهای ناپسند جلوگیری می کنند.
(یکی از جوابها ی معقول مورد قبول است ).در صورت کامل بودن  5نمره تعلق گیرد.
ب)آموزشهای خانواده ( )8/۲1مشاوره با افراد دارای صالحیت در زمینه خانواده)8/۲1(.رعایت اخالق
و آداب همسر(-)8/۲1گفت و گو ی صمیمانه زن و شوهر()8/۲1

5

ص ()8/1

۲

زیرا خداوند آفریننده ی انسانها است( )8/۲1و مالک حقیقی این جهان هستی و همه امور آگاه
است)8/۲1(.

۳
فصل۴ 55

ج()8/1
رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،یا اعضای شورای شهر یا روستا را مستقیم (اشا ره به
یک مورد صحیح است )8/۲1و به افراد مورد نظر رای می دهندو ()8/۲1و در برخی موارد به صورت
غیر مستقیم مثل انتخاب رهبری)8/۲1( ،مردم اعضای شورای خبرگان را انتخاب می کنند و به آنها
رای می دهند،سپس اعضای مجلس خبرگان که نمایندگان مردم هستند رهبر را انتخاب می
کنند)8/۲1(.

5

غ ()8/1

۲

استفاده ی مناسب از وقت و زمان – نظم و ترتیب و انضباط – اصالح عادتهای غلط مصرفی – انجام دادن
کارها از روی آگاهی – تنظیم جدول بودجه (اشاره به هر یک از موارد ) 8/۲1

فصل5۲

۲ـ نیروی کار (اشاره به هر مورد ) 8/۲1

۳

ستانده  -فرایند 5 -ـ منابع طبیعی

۴

در شرایط سخت بتوانیم( )8/۲1کمترین اتالف هزینه ها را داشته باشیم و روی پای خودمان
بایستیم)8/۲1(.

فصل5

5

الف)ص

ب)غ

ج)غ

( اشاره به هر مورد ) 8/۲1

۲

عقب بکشد )./۲1(،چون خورشید درآلمان( )8/۲1دیرتر از ایران طلوع می کند)./۲1(.

۳

در اول دی ماه در نیمکره ی شمالی بخش کم وسعت تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می

فصل 5

کند ()./۲1و روزها کوتاه تر از شب است )./۲1( .خورشید به مدار راس الجدی در نیمکره جنوبی
عمود می تابد ()./۲1در نتیجه در نیمکره شمالی اول دی کوتاه ترین روز سال که به آن انقالب
زمستانی می گویند)./۲1( .
5

ب ()8/1

۲

چهره طبیعی کره زمین را تغییر می دهند)./1( .

۳

هوا ،وضعیت گذرا و موقتی هوا کره (اتمسفر) در یک محل و در مدت زمانی کوتاه است )./۲1( .مثال

فصل۲

می گوییم امروز هوا آفتابی است)./۲1( .
آب و هوا وضعیت هوا کره(اتمسفر) در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتا ظوالنی ()./۲1مثال استان
بوشهر آب و هوای شرجی دارد)./۲1( .
۴

الف ()8/1

5

الف) استوایی

۲

 -5باید بین استفاده ی اقتصادی از جنگل ها و فرصت بازسازی آنها تعادل به وجود بیاید.

ب) توندرا

ج) تایگا

(اشاره به هر مورد )8/۲1

 -۲میزان قطع درختان باید قانونی باشد با برنامه ریزی باشد( .اشاره به یکی از موارد  8/1نمره)
فصل۳

۳

غ ()./۲1

۴

یعنی ازبین بردن کامل جنگلها ()./۲1در یک ناحیه برای این کار جنگلها را میسوزانند،درختها را با اره
برقی قطع میکنند وبا بولدوزر زمینها را از درختان خالی می کنند )./۲1( .وقتی درختان سوزانده یا قطع
میشوند دی اکسید کربن بیشتر ی وارد جو میشود( )./۲1و اثرات گازهای گلخانه ای بیشتر و زمین
گرم تر می شود)./۲1( .

فصل۴

5

ا -بهبود بهداشت با پیشرفت در پزشکی ()./۲1و تولید واکسنها و آنتی بیوتیک ها و کنترل بیماریهای
واگیر دار چون وبا و طاعون و ....مرگ و میرها کاهش یافت)./۲1(.
 -۲بهبود تغذیه با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی(، )./۲1تولید مواد غذایی افزایش یافت و با
پیشرفت وسایل حمل و نقل انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد)./۲1( .

۲

در مهاجرت اختیاری افراد با میل و تصمیم خود برای دست یابی به زندگی بهتر به جای دیگری
مهاجرت می کنند)./۲1( .مهاجرت اروپایی ها به آمریکای شمالی برای کار()./۲1
در مهاجرت اجباری افراد بدون میل خود و به دلیل عواملی چون قحطی ،خشکسالی ،و دیگر حوادث

فصل۴

طبیعی یا جنگها یا درگیری سیاسی مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند )./۲1( .مانند مهاجرت
اجباری :مردم فلسطین()./۲1
۳

فصل1

الف)جمعیت ()./1
ب)ص

ج)غ

( اشاره به هر مورد )8/۲1

5

الف)ص

۲

د ()8/1

۳

تاثیر مهمی در افزایش همدلی و همبستگی مردم داشت)8/1(.

۴

شبکه وسیعی از راهها و کاروانسراها در سراسر ایران ایجاد شد)./۲1( .
بازرگانان و مسافران به طور رایگان در کاروانسراها اقامت می کردند)./۲1( .
نظم و امنیت و یکپارچه بودن سرزمین ایران()./۲1

5

کریم خان

۲

در تعقیب گروهی از افغانهای شورشی ()8/1

۳

انقالب صنعتی موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد و

فصل ۶

توجه آنها را به سوی کشورهایی که مواد اولیه وبازار مصرفی مناسبی داشتند جلب کرد.
۴

فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون.
دستور دادکتابهایی در موضوع تاریخ و فارسی ترجمه شود.
فرستادن افراد به اروپا زمینه ی آشنایی به ایرانیان را با دستاوردهای تمدن اروپا فراهم آورد.
(اشاره به یک مورد کافیست )8/1

