بسمه تعالی

نام و نام خاوادگی:

وزارت آموزش و پرورش

شهر/روستا:
نام آموزشگاه:

آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

شماره داوطلب:

آزمون هماهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم

مدت پاسخگویی:

خرداد ماه 5931

نمره با عدد:
نمره با حروف:

محل امضاء دبیر:

* (بخش اجباری) دانش آموزان عزیز لطفاً به همه سواالت از فصل هفتم تا دوازدم پاسخ دهید.
فصل

متـــــــن ســـــــــــــــــــــــؤاالت

ردیف

 -1کدام یک از کشورهای زیر در جنگ جهانی دوم جزء دولتهای محور به شمار میآمد؟
الف .انگلستان

ب .آلمان

ج .فرانسه

د .آمریکا

بارم

0/5

 -2به نظر شما در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت چه شباهتهایی وجود داشت،
یک مورد را بنویسید.

0/5

فصل
هفتم

 .-3برای هر یک از زمینهها و عوامل انقالب مشروطیت یک مثال را بنویسید.
 -1سیاسی ......................................................................................................................................................

1/5

 -2اقتصادی ...................................................................................................................................................
 -3فکری و فرهنگی.....................................................................................................................................
 -4برجستهترین چهره مخالفان تصویبنامۀ انجمنهای ایالتی و والیتی چه کسی بود؟
الف .امام خمینی (ره)

ب .آیت اهلل سید محمود طالقانی

ج .آیت اهلل مطهری

د .دکتر علی شریعتی

./5

 -5برای هر یک ازدالیل نارضایتی مردم از حکومت شاه در جدول زیر یک مثال بنویسید.
فصل

دالیل سیاسی

دالیل فرهنگی-اجتماعی

هشتم

 -6شعار محوری مردم در جریان انقالب اسالمی چه بود؟ آن را بنویسید.

1

دالیل اقتصادی

1/5

0/5

 -7ویژگیهای اکتسابی و انتسابی زیر را در جدول زیر در ستون مربوطه بنویسید.
(صفات اخالقی – جنسیت  -ویژگی های اجتماعی – شکل و قیافه)
ویژگیهای انتسابی

فصل
نهم

ویژگیهای اکتسابی

1

 -8متن زیر را بخوانید ،عقاید ،ارزش ،نماد را پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید و بنویسید.
ایران کشوری در جنوب غربی آسیا است .مردم ایران بیشتر مسلمانند .زنان در جامعه حجاب
اسالمی را رعایت می کنند .مردم ایران بر اساس تعلیمات دین اسالم از مستضعفان حمایت می

1/5

کنند.

 -9جملهی ( :فرآیند اجتماعی شدن در خانواده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر
مستقیم صورت می گیرد ).یعنی چه؟
1
فصل
دهم

 -10انجام دادن چه کارهایی به سازگاری بیشتر زن و شوهر در خانواده کمک می کند؟ (سه مورد
را بنویسید).
1/5

2

 -11درست یا نادرست بودن هریک از گزینه های زیر را با عالمت

مشخص کنید:
درست نادرست

فصل
یازدهم

الف .بر طبق قانون اساسی ،مهمترین رکن جمهوری اسالمی رهبری آن
است.

1

ب .عوارض مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و بالعوض به دولت
پرداخت میکنند.
 -12هر یک از موارد زیر به کدام یک از حقوق شهروندی مربوط است؟ (شمارۀ گزینه مناسب را
در کنار عبارت بنویسید .یک گزینه اضافی است).
الف .حق برخورداری از رفاه و تأمین
اجتماعی (

 -1شهر وندان حق دارند برای خود وکیل مدافع انتخاب
کنند؛

)

ب .حق مشارکت سیاسی (
ج .حقوق فرهنگی (

)

1/5

 -2حمایت از تعلیم و تربیت شایسته؛
 -3شرکت در راهپیماییها و تظاهرات ؛

)

 -4دسترسی به محیط پاک وسالم و بدون آلودگی؛

 -13درستی یا نادرستی سوال زیر را با عالمت

مشخص کنید.

«به نظر شما اگر میزان هزینههای تولید را افزایش دهیم ولی به همان میزان نیز تولیدات ما
افزایش پیدا کنند ،می توانیم ادعا کنیم که بهرهوری اتفاق افتاده است».
درست
فصل

1

نادرست

 -14آیا استفاده از کفش دوزک برای مبارزه با آفات در کشاورزی با بهرهوری سبز سازگار است،

دوازدهم چرا؟

1

 -15دو مورد از نمونههای تفکر بهرهوری در زندگی مردم در روزگاران گذشته را بیان کنید.
1

3

* (بخش اختیاری) دانش آموزان عزیز لطفاً در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به همه سواالت همان دو فصل پاسخ دهید.
فصل

ردیف

بارم

متـــــــن ســــــــــــؤاالت

0/5

 -1در زندگی روزانه ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟

1

 -2از نظر جنس ،سیارات درونی و بیرونی چه تفاوتی با هم دارند؟
 -3در شکل زیر نقطۀ  Aفصل تابستان را طی میکند .با توجه به آن به سواالت زیر پاسخ دهید.

فصل

A

اول

B

1

الف .نقطه  Bچه فصلی را میگذراند؟ .......................
ب .در نقطۀ  Bطول روز بیشتر است یا طول شب؟ ...............................
 -4درستی یا نادرستی سوال زیر را با عالمت

مشخص کنید.

«معموالً شیب قاره از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و ماهیگیری اهمیت زیادی دارد».
درست
فصل
دوم

0/5

نادرست

 -5دمای هوا در شهر الف با ارتفاع  500متر از سطح دریا  12درجۀ سانتی گراد است .در شهر ب
که در ارتفاع  1500متری قرار دارد دمای هوا چند درجه سانتی گراد است؟
الف 1 .درجه

ج 12 .درجه

ب 6 .درجه

0/5
د 15 .درجه

 -6چرا سفر به اعماق اقیانوسدشوارتراز صعود به قلههاست؟ (سه مورد)
1/5

4

 -7درستی یا نادرستی سوال زیر را با عالمت

مشخص کنید.

«با آنکه امروزه کشتار فیل و فروش عاج در جهان ممنوع شده اما تایلند از جمله کشورهایی است
که این ممنوعیت را نپذیرفته است».

درست

0/5

نادرست

 -8بیابان لوت و گبی چه تفاوتی باهم دارند؟
0/5
فصل

 -9چرا جنگلهای استوایی به ریههای زمین معروف هستند؟
0/5

سوم
 -10من چه زیست بومی هستم؟
الف .زمینهای پوشیده از یخ و برف و پوشش گیاهی خزه و گلسنگ از ویژگیهای من است :

1

...............................
ب .من منطقهی علفزارها با درختان تک و منفرد هستم و در مجاورت جنگلهای استوایی واقع
شدهام و درختان بائوباب از گونههای گیاهی مشهور من است ............................. :
 - -11عماد نوجوانی اهل کشور سوریه است در جریان درگیریهای گروههای تکفیری به همراه
اعضای خانوادهی خود به یک کشور اروپایی مهاجرت کرده است و ساعتها در کمپهای بینالمللی
منتظر روادید و پذیرش در یک کشور بیگانه است نوع مهاجرت او را در سؤاالت زیر بنویسید.
فصل

1

الف .مهاجرت او و خانوادهاش داخلی است یا خارجی؟ ........................................

چهارم ب .مهاجرت آنها اختیاری است یا اجباری؟ ...............................................
 -12منظور از نابرابری جهانی یا بین المللی چیست؟
1/5
 -13چرا شاه تهماسب پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین انتقال داد؟

0/5

فصل
پنجم

 -14از منابع عمده درآمد حکومت صفویه دو مورد را بنویسید.
1

5

 -15انگیزه و هدف سیاسی و اقتصادی اروپاییان از ارتباط با ایران ،در دورۀ صفویه را درجدول زیر
در قسمت مربوطه بنویسید.
اقتصادی

سیاسی

 -16کدام یک از شهرهای زیر پایتخت حکومت زندیه بود؟
الف .شیراز

ب .تهران

ج .مشهد

د .تبریز

1

0/5

 -17انگیزه و اهداف امیر کبیر از اقدامات اصالحی چه بود؟ (دو مورد کافیست).
فصل

1

ششم
 -18به موجب عهدنامۀ گلستان حاکمیت چه مناطقی به روسیه واگذار شد؟
1
موفق باشید.

6

