
  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       ودب نفت صنعت شدن ملي معاصرايران، تاريخ مهمي  رويدادها ازمهمترين يكي    7فصل  1 

5/1 :  دهيد پاسخ كوتاه   

: داشتند مشروطيت درانقالب موثري نقش اجتماعيو قشر هاي  گروهها كدام برروشنفكران عالوه) الف  
   ..................                     ..................................               ...........................................................  

:بود غيرايراني فرهنگ رواج و ديني ارزشهاي تضعيف درراستاي رضاشاه اقدامات كدام) ب  
    .................        ..............................................              .................................................................  

2 

5/0 :         دهيد پاسخ سوال 1 به اختيار به زير سوال 2 زا     

)مورد 2(  كرد؟ كمك قدرت به دنيرس در را رضاخان عواملي چه )الف  
 

)مورد 2(:  بنويسيد را مشروطه انقالب موفقيت عوامل )ب  

3 

5/0 غ             ص      .هاي ضد انقالب بود هدليل تسخير سفارت امريكا توسط دانشجويان حمايت اين كشور از گرو   8فصل  1   

5/0 )  .: ( يك مورد اضافي است ارتباط بين گزينه ها را مشخص كنيد   
كاپيتوالسيون)-(اصول شش گانه   

مي شد. مان به بيگانگانو وابستگي سياسي و اقتصادي كشور موجب تحكيم سلطه امريكا بر ايران  
بود.  مريكاآ قالل كشور و وابستگي شاه بهتاقداماتي ذلت بار و خالف اس  

.اسالمي ايران بود شكار به هويت  ديني جامعهآبه بهانه مشاركت اجتماعي مردم و در حقيقت تهاجم   
 

2 

5/0 ؟چه ماموريتي به دولت موقت داد (ره)بعد از پيروزي انقالب اسالمي امام   
 
 

3 

:سوال پاسخ دهيد 1 سوال زير به اختيار به   2 از 1  
)مورد 2( ؟الف) بعد از  انقالب كدام نهاد ها به فرمان امام تشكيل شدند و هدف از تشكيل اين نهاد ها چه بود  

 
؟جنگ تحميلي پس از چند سال به پايان رسيد و دستاورد صدام از اين جنگ چه بودب)   

 
 
 

4 

 

نمونه پيشنهادي شماره : دو                                     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
1صفحه :       6  : صفحه تعداد            صبح10:  امتحان ساعت              3/95/...:   امتحان تاريخ               دقيقه 80:  امتحان مدت      
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5/0 ص                 غ         د. نورآافراد با عضويت در گروه هاي مختلف اجتماعي هويت اجتماعي به دست مي   9فصل  1   

:          سوال  طراحي كنيد جمالت زير يكاز  براي هر يك  1  

 .كنند ن منطبق ميآو خود را با  موزند آن زندگي در جامعه را مي آفرايندي  است كه افراد از طريق   -  
.........................................................................................................  

.............................................................................................   شناخت خود. و  گاهيآعبارت است از احساس و  -  

2 

الف يا ب پاسخ دهيد:                  سوالبه يك مورد،  1  

:ف) اليه هاي فرهنگ را نام ببريدلا    

.................   و  ....................   اليه هاي عميق تر فرهنگ -................   و اشكال ظاهري فرهنگ ..................-  

:كوتاه پاسخ دهيد ب)  

:متقابل ايران و اسالم را بنويسيد ثيراتجمله استاد مطهري در مورد تا -  

چه ارتباطي بين ارزش ها و هنجار ها وجود دارد؟ -   

 

3 

5/0 :در انتخاب همسر به شمار مي روددرستي نا معيار   ،توصيه صاحب نظران به  ابن   
يت خانوادگي عج) زيبايي ظاهري و ثروت      د) روحيات و وض   اعتقادات و دين      ب) تحصيالت و اخالق    الف)  

10فصل  1  

  :كوتاه پاسخ دهيد  1
:سازگاري زن و مرد مي شود كدامندالف) مهم ترين عواملي كه موجب نا  

1-                                                                                           2-  
:تعداد بيشتري فرزند داشته باشند توانند ب) خانواده ها در چه صورت مي  

1-                                                                                           2-  
 

2 

:سوال پاسخ دهيد  2به   ه اختيارسوال زير ب 3از  1  
د:را توضيح دهي نآج از ديدگاه قرلف) مهم ترين  هدف ازدواا  

. 
 ب) ازدواج (نكاح) يعني چه؟

 
و نماد ها چيست؟ هاهنجار ،ارزش ها ،ج) در فرايند اجتماعي شدن وظيفه جامعه و افراد در رابطه با عقايد  

 جامعه :
: افراد  

3 
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5/0  
 وز به منافع عمومي قرار دهد.تجاو رار به غير كس نمي تواند حق خويش را وسيله اضگويد هيچ  قانون اساسي مي  ..........اصل .......

 50 د)                  110 ج)                            40ب)                      8الف) 
 

 
1 

11فصل  

1 
به صورت غير مستقيم  انتخاب ،دهند و در كدام يك تخابات زير به طور مستقيم راي مينمردم در كدام يك از ا ،مطابق قانون اساسي

 .گيرد  و با واسطه صورت مي

 شهر و روستا )اسالمي  هاياعضاي شورا  –نمايندگان مجلس  –انتخاب رهبري  –( رييس جمهور 

 مستقيم:

 غير مستقيم:

 
2 

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

 ؟هاي رهبر در حكومت اسالمي كدامندگي اسالمي چه ويژگي هايي دارد ؟ ويژ حكومت جمهوريالف) 

 ؟ندشو ن چگونه انتخاب ميآ و اعضايچيست  ي اسالميهاب) هدف از تشكيل شورا
 

 
3 

5/0 12فصل  1 ص                      غ     .    است اندازه به و درست مصرف بلكه، نيست كردن مصرف كم جويي صرفه   

  :) در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد)(بهره وري(بر روي جدول  1

 نهاده                     ..................................          ..................................         

 يع روش هاي توليد يا توز               كاال يا خدمت           
 

 منابع طبيعي -2...............       -1
 ساير هزينه ها -4...............       -3

 

2 

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

 ؟رعايت كنيميم چه مواردي را بايد الف) بطور كلي براي اينكه در كار ها بهره وري بيشتري داشته باش

 

 ؟فرهنگ بهره وري يعني چه) ب

 

 

 
3 
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5/0 غ                    ص              روزه را سال رسمي مي نامند. 366سال   1فصل  1   

5/0 غ                     ص          منظومه خورشيدي نقطه اي كوچك از كهكشان راه شيري است.   2 

5/0  است؟    نادرستكدام جمله در مورد مختصات جغرافيايي  

 الف) هر نقطه از كره زمين روي يك مدار و يك نصف النهار قرار دارد.
 ب) هر نقطه بر روي كره زمين با مدار استوا ونصف النهار مبداء فاصله اي دارد.

 ج)عرض جغرافيايي هر مكان عبارت است از فاصله آن مكان بر حسب درجه تا نصف النهار مبداء. 
 نصف النهارها مي توانيم مختصات جغرافيايي آن را به دست بياوريم. ها ود) با داشتن شبكه مدار

3 

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

 الف: حركت وضعي را تعريف كنيد:
 

 ب: در اوايل دي ماه در نيمكره شمالي بخش كم وسعت تري از كره زمين تابش خورشيد را دريافت مي كند.
..... مي گويند............... ........ سال است كه به آن.............. هنگام كوتاه تريندر اين   

 

4 

5/0  كدام جمله در مورد فالت قاره نادرست است؟  

 متري وسط آب اقيانوس ها  5000تا  2000ب) از عمق               متر  200الف) ناحيه كم عمق با ژرفاي كم تر از 
 د) در درياها و درياچه ها ديده مي شود.       .ماهيگيري اهميت دارد وجود منبع نفت وگاز واز نظر  ج)

2فصل  1  

      )مورد 4(عوامل موثر بر آب وهواي جهان را نام ببريد.  1
 
 

2 

 :به اختيار به يك سوال پاسخ دهيداز دو سوال زير  1
شبانه روز مي گردد ، با توجه به اين موضوع در كدام نيمكره : وجود اقيانوس ها سبب كم شدن اختالف دماي الف

 ميانگين تفاوت دماي شبانه روز كم تر است؟ چرا ؟
 
 

 ب: كوتاه پاسخ دهيد :
 اگر فشار بر اليه هاي رسوبي به گونه اي باشد كه پوسته را دچار شكستگي كند چه پديده اي به وجود مي آيد؟

 
متر ارتفاع چند درجه سانتي گراد  1000ين باال تر مي رويم دماي هوا به ازاي هر در اليه تروپسفر هرچه از سطح زم 

 كاهش مي يابد؟ 
 

3 

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

.)حذف مي شو دفصل تصحيح  و بقيه  ( دقت كنيد  به بيش از دو فصل پاسخ ندهيد .زيرا در اين صورت  به ترتيب پاسخ  هاي  سواالت دو  
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5/0  از جمله كشور هايي است كه خريد وفروش عاج فيل در آن آزاد است.    

) چاد د                            ) تايلندج                                               ) چينب                   ) كنيا الف  

3فصل  1  

   با  توجه به كلمات پاسخ دهيد: 1

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

 ناحيه اي در نزديكي قطب شمال و حاشيه هاي اقيانوس منجمد شمالي .................   -

 .......................شده است. .. در مجاورت خط استوا و چند قاره گسترده -

 ................................اين زيست بوم است .. وباب ازگونه هاي گياهي مشهوردرختان بائ -

.............................   تقريبا تمام جنگل هاي كشوركانادا از اين نوع زيست بوم است  -  

2 

  :سوال پاسخ دهيداز دو سوال زير به اختيار به يك  1
نگل هاي باراني استوايي  شده است؟سال اخير چه عواملي موجب جنگل زدايي در ج 50: در الف  

 
: گياهان نواحي بيابان چه ويژگي هايي  دارند؟ب  

 

 

3 

5/0  با چه چيزهايي اندازه گيري مي كنند؟   ميزان ثروت مادي و رشد اقتصادي كشور ها را 
 اميد به زندگي –ب)درآمد سرانه                            درآمد سرانه  –الف)توليد ناخالص داخلي 

 درآمد ورفاه –د)اميد به زندگي                                   سواد و آموزش –ج)توليد ناخالص داخلي 
 

4فصل  1  

    )مورد4(عوامل داخلي چگونه مي توانند باعث پايين بودن توسعه انساني در يك كشور گردند؟  1
 
 

2 

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

 الف : به نظر شما رشد اقتصادي ژاپن چه تفاوتي با رشد اقتصادي عربستان دارد؟
 
 

 منفي جمعيت هستند نگران كننده است؟ب : چرا آينده كشورهايي كه داراي رشد 
 
 
 

 

3 
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5/0 5فصل  1  غ                 ص        يكي از منابع عمده درآمد حكومت صفوي ماليات بود.    

5/0   سله صفوي در زمان او اتفاق افتاد:سقوط سل 
 د) شاه اسماعيل               سلطان حسينج) شاه                         ب) شاه تهاسب                   الف) شاه عباس  

2 

5/0  با تأسيس حكومت  صفوي در موارد زير چه تغييراتي در ايران ايجاد شد؟  
 سياسي :                                               مذهبي :        

   

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

 ارتباط موارد زير را با پايتخت هاي ايران در دوره صفوي مشخص كنيد. (دو مورد اضافي است)الف : 
 مشكل كم آبي) –شاه عباس  –شاه تهماسب  –در معرض هجوم عثماني  –مركزيت جغرافيايي ايران  –( شاه اسماعيل 

 : ...........................                اصفهان.......... :تبريز 
  ..................                            .................... 
 

 موعه كلمات زير يك سوال طرح كنيد:ب : براي هريك از مج   
 عالمه مجلسي ) –شيخ بهايي  –مالصدرا  –( ميرداماد 

 
 فرانسه ) –انگلستان  –اسپانيا  –( پرتغال 

 
 

3 

 غ       تا اواخر حكومت ناصرالدين شاه ، سواد آموزش و آموزش ابتدايي در مكتب خانه ها انجام مي گرفت.  ص  5/0
 

6فصل  1  

   وسيه چه امتيازي از كشورمان گرفت؟بر اساس قرار داد تركمنچاي ، ر 1
 

 

2 

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

 گيري نهضت تنباكو چه بود و موفقيت نهضت از نظر سياسي و اجتماعي چه اهميتي داشت؟الف : داليل اصلي شكل 
 
 

 ؟ير مدرسه دارالفنون را تأسيس كردب: چرا امير كب
 
 موفق باشيد.

3 
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