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

5/0 7فصل  1  غ         ص        .ان صورت گرفت سبركناري قاجاريه از حكومت توسط مجلس موس 1304در سال    

 
 
 
 

1 

 

 كودتا در تاريخ سياسي ايران مي باشد؟   يك از توضيحات زير مربوط به كدام قرارداد و يا  هر

 )1299 كودتاي  – 1332 مرداد 28 كودتاي  – عهدنامه پاريس  – 1919 قرارداد  – 1907قراراد  (

واحد هايي از ارتش به فرماندهي سرلشكر زاهدي با اشغال مراكز مهم پايتخت دولت دكتر مصدق را  -
 .................................. .    سرنگون كردند

انگلستان و روسيه براي مقابله با آلمان و متحدانش به جاي رقابت با يكديگر همكاري و ايران را ميان  -
 ................................ .   خود تقسيم كردند

 ..................... . اداره امور نظامي و مالي ايران در اختيار كارشناسان نظامي ومالي انگلستان قرار مي گرفت -

احمد شاه مجبور شد سيد ضياء الدين طباطبايي را به نخست وزيري و رضا خان را به فرماندهي كل قوا  -

 ................................. .        منصوب كند

2 

 
 

1 

 :در انقالب مشروطه را توضيح دهيد الف : نقش روشنفكران سوال پاسخ دهيد.  يكسوال زير به اختيار به  دواز 
 
 

 زمينه براي ايجاد امنيت  -1مردم با پيروزي انقالب مشروطه چه اميد و انتظاراتي از حكومت مشروطه داشتند ؟    ب:
2- .......................    ..........3-  ................        .................4- ...........................        .........5- ................................. 

3 

5/0 ) .)(اين انقالب در هيچ كجاي جهان بي نام امام خميني شناخته شده نيست(اين جمله از كيست :    
محمد جواد باهنرر تدك  د)          يت اهللا دكتر بهشتيج)آ          يت اهللا خامنه ايب )آ            يت اهللا مطهريالف ) آ  

8فصل  1  

 
1 

بود؟ هزاري همه پرسي اصول شش گانه چهدف شاه از برگ -كوتاه پاسخ دهيد :     
 

؟دكدام روحاني با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي مخالفت كرد و سر انجام تصويب نامه مذكور چه ش -  
 

2 

 
 

1 

را بنويسيد:  (دو مورد) خرداد 15نتايج قيام  الف )سوال پاسخ دهيد ؟                 يكاختيار به   سوال زير به دوز ا  
 

 ؟ ه استب) چگونه انقالب اسالمي با وجود ترور گسترده شخصيت هاي نظام جمهوري اسالمي به سير خود ادامه داد
   )مورد2(
 
  

3 

نمونه پيشنهادي شماره: يك                                    پرورش و آموزش وزارت                                                                           خدا نام به                               
:  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
صفحه :       6  : صفحه تعداد            صبح10:  امتحان ساعت              3/95/...:   امتحان تاريخ               دقيقه 80:  امتحان مدت 1   
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5/0 غ           ص       .است  خانواده اولين و مهم ترين كانون اجتماعي شدن فرد  9فصل  1   

 
 
 

1 

؟جمالت زير در توضيح كدام يك از ويژگي هاي مشترك جامعه ايراني (عناصر مهم  هويت ملي ) بيان شده است  
ي )نگ ، زبان مشترك ، انقالب اسالمسرزمين ، دين ، تاريخ و فره(  

 
............................... .   وردآالف) باعث ادامه حيات يك ملت مي شود و ارزشي متفاوت و احساسي خاص به وجود مي   

................................. .          گيرد مي أتن نشآنظام سياسي و قوانين در ايران از  ب) فرهنگ ، عقايد ، ارزش،  
................................. است.    اقوام بوده تيابد و عامل و حد شود و انتقال مي موخته مين آآميراث فرهنگي با  ج)  

............................... .  ن قرار گرفتندآد) حكومت هاي ترك تبار و اقوام مهاجم چون مغول و تيموريان سخت تاثير   

2 

 
 

1 

:پاسخ دهيدسوال يك سوال زير به اختيار به دو از   

الف) منظور از ويژگي هاي انتسابي و اكتسابي چيست؟   

 

)ردمو4(   ؟گيرد چه مواردي را در بر مي ب) هنجار ها   
 
 
 

3 

5/0 غ    ص            انتخاب صحيح همسر است. ،رامش در خانواده مي شودآيكي از عواملي كه موجب سازگاري و   10فصل  1   

 
 

1 

:كنيدمقايسه    
        معايب                                              مزايا                                                              

..................................                                  ...................................                خانه سالمندان  
 

.................................                                 ....................................                    مهد كودك  
 

2 

 
 

1 

:سوال پاسخ دهيددو سوال زير به اختيار به سه از   

 
................................ وداب همسرداري آرعايت اخالق و  د: كن چه كار هايي به سازگاري زن و شوهر كمك مي الف)  

 و .....................................................
...................................و  غاز زندگي (نوزادي)آدر  ؟ي انسان ها نياز به مراقبت دارندزندگ يا مراحل در چه دوره ها ب)  

.................................................. و  
........................... و .......................و  كنند؟ گفت و گو خانواده ها با چه روش هايي اعضاي خانواده را اجتماعي مي ج)  

 

3 
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5/0 11فصل  1 غ           ص           واليت به معناي سرپرستي است. -1   

 
 

1 

 كوتاه پاسخ دهيد. 

 چرا حق حاكميت انسان از آن خداست؟ -

 
نه از تكاليف شهروندي را بنويسيد: نمودو  -  

 

2 

 
 
 

1 

 مورد پاسخ دهيد :  دوسوال زير به اختيار به سه از 

 )(دو مورد   ؟گيرد الف) مشاركت سياسي از چه راه هايي صورت مي

 )(دو مورد   در چه مواردي استفاده كنند؟ب) شهروندان حق دارند از تامين اجتماعي 

 )(دو مورد فاي چه كساني بر عهده رهبر است؟  ج)نصب و عزل و قبول استع
 

3 

5/0 12فصل  1 غ              ص    . است وري بهره به كمك  راهكارهاي از خانواده اعضاي ميان همكاري و هماهنگي كارو تقسيم   

 
 

1 

 :زير را بيان كنيداسالم در هريك از موارد ديدگاه 

 طبيعت و منابع طبيعي -

 اقتصاد و توليد -

 

2 

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

 ؟الف) بهره وري چيست

 

 ؟) نهاد اقتصادي را را تعريف كنيدب

 

3 
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5/0 1فصل  1 ص                     غ   سيارات با دور شدن از خورشيد بزرگ تر مي شود.      گردش مدار   

5/0  
 

 حداكثر طول جغرافيايي يك نقطه چند درجه است؟

                360) د 180ج)                         15) ب            90الف )  
2 

5/0  اختالف طول مدت شبانه روز در اثر كدام يك از عوامل زير ايجاد مي شود؟  

 د) انحراف محور قطب ها          ج) اعتدال پاييزي                ب) حركت انتقالي          الف) حركت وضعي  

3 

 
 
 
 

1 

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

 ه شمالي در زمستان را توضيح دهيد:الف: باتوجه به عوامل زير ، علت سرد شدن نيمكر
 خورشيدمدت زمان تابش  -

 زاويه تابش خورشيد  -
 
 ب:  كوتاه پاسخ دهيد:  
 اندازه مدار ها به سمت قطب چه تغييري مي كند؟ -

 مكان دقيق قرار گرفتن يك پديده بر روي زمين را چه مي ناميم؟ -
 

4 

5/0   2فصل   1غ         ص   دماي هوا كاهش مي يابد.  ،حركت كنيم مت عرض هاي جغرافيايي باالهرچه از مدار استوا به س 

5/0 غ                    ص    ن اقيانوس جهان است.اقيانوس آرام پهناورترين و عميق تري   2 

5/0  ؟ كدام جريان دريايي عبور مي كند، ا از كناره هاي كاناد 

  ورداالبرد)                                 بنگوال )ج                               )گلف استريم  ب                گرينلند  الف)

3 

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

 الف: اقيانوس ها چه نقشي در زندگي انسان ايفا مي كنند؟
 
 

 : گرم شدن كره زمين ممكن است چه پيامد هاي نا خوشايندي داشته باشد؟ب
 
 

4 

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

 ( دقت كنيد  به بيش از دو فصل پاسخ ندهيد .زيرا در اين صورت  به ترتيب پاسخ  هاي  سواالت دوفصل تصحيح  و بقيه حذف مي شو د .)
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5/0 د) لوت                     ج) گبي              ب ) ربع الخالي       الف ) صحرا             جزء بيابان هاي سرد جهان است.        3فصل  1   

       در ارتباط با جنگل هاي استوايي پاسخ مناسب را انتخاب كنيد.  1

 غ               ص     درصد اكسيژن جهان توسط اين جنگل ها تأمين مي شود.  50لف) ا

 غ            ص          يز متعلق به اين جنگل ها هستند.ب) درختان برگ ر

 غ            ص             زيادي دارند. كربن ليت جذب دي اكسيدج) اين جنگل ها قاب

غ               ص        د) تخريب جنگل هاي استوايي در برخي كشورها مانند آرژانتين بسيار گسترده بوده است.   
  

2 

 ار به يك سوال پاسخ دهيد. از دو سوال زير به اختي 1

 بخش عمده بيابان هاي جهان در كجا واقع شده است؟  به چه سرزمين هايي بيابان گفته مي شود؟ الف : 

 
 

:: زيست بوم توندرا و تايگا را باهم مقايسه نموده و شباهت ها و تفاوت هايشان را بنويسيد ب  
 تفاوت شباهت 

   توندرا

   تايگا 

 

3 

5/0  مالك هاي اصلي توسعه انساني نيست؟كدام يك از گزينه هاي زير جز  

  ) سواد و آموزشد          ) آزادي ج             زندگي) اميد به ب           ) در آمد ورفاهالف

4فصل  1  

)مورد4(  معيار ميزان در آمد و رفاه به كدام ويژگي هاي جوامع اشاره مي كند؟ 1  
 
 

2 

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

علت را توضيح : در نيمه دوم قرن بيستم هر يك از كشور هاي زير رشد اقتصادي مطلوب داشته اند يا نا مطلوب ؟ الف
 :دهيد

 چين ژاپن و -

 عراق سوريه و -

 بنويسيد:ب: دو مورد از عوامل طبيعي و انساني كه مانع جذب جمعيت مي شوند ، 
     -2                        -1عوامل طبيعي                     

 
  -2                        -1عوامل انساني                     

3 
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5/0 5فصل   1غ       ص     در دوره صفوي علوم ومعارف ديني مانند تفسير ، فقه وحديث چندان مورد توجه نبود.    

5/0   ي از افراد غير قزلباش تشكيل داد:در كنار سپاه قزلباش ، سپاه جديد 

 شاه سلطان حسين  د)  شاه عباس  ج) ب) شاه تهماسب  الف) شاه اسماعيل 

2 

5/0   مربوط به دوره  صفوي، طرح كنيد:سوال  يكبا استفاده از كلمات زير،  

 قالي )  –پارچه  –(خشكبار 

3 

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

 الف : اوضاع سياسي ايران هنگام تأسيس حكومت صفوي را با توجه به كلمات زير توضيح دهيد.

 همسايه) –امنيت  –حاكمان  –(حكومت 
 

 )مورد4(ب : آيين سوگواري امام حسين (ع) در دوره صفويه به چه شيوه هايي برگزار مي شد؟ 
 

4 

5/0 6فصل   1غ     ص   فرونشاندن شورش هاي داخلي گذشت.  بيشتر دوران دوازده ساله پادشاهي نادر به نبردهاي خارجي و   

5/0  :كنند اشغال را مان سرزمين از هايي بخش توانستند ها كشور كدام ها افغان حكومت دوره در 

 پرتقال – عثماني) د               عثماني – ج) روسيه         پرتقال – روسيه) ب       فرانسه-الف ) انگليس

2 

5/0  3  با روسيه را چه كسي بر عهده داشت؟ايران در جنگ  فرماندهي سپاه 

 
1 
 

   سوال پاسخ دهيد:  يكسوال زير به اختيار به ازدو 

متعهد به انجام چه  هر يك از طرفين ، انگلستان بسته شد الف : در قراردادهايي كه در زمان فتحعلي شاه بين ايران و
 كارهايي شدند:

 ايران : -
 انگلستان : -
 

 ه افشار به سواالت زير پاسخ دهيد:ب: در مورد نادرشا
 كشيد؟چرا به هند لشكر -

 سامان بود؟ه افشاريه نا بچرا اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران در دور-

 
 موفق باشيد.

4 
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