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با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

« باسمه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :
نام آموزشگاه :

اداره سنجش آموزش وپرورش
سواالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اول)

تاريخ امتحان 96 /03/7 :
مدت امتحان  60 :دقيقه
ساعت شروع 1(13:بعدازظهر)

شمارهي داوطلب :

درس  :مطالعات اجتماعي

تعداد صفحات 4 :

نوبت  :خرداد ماه96

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 36 :

ردیف

بارم

سواالت

( بخش انتخابی )
توجه :
دانش آموز عزیز در (بخش انتخابی) 6 ،بسته سوال دارای بارم  2/5نمره از فصل  1تا فصل  6وجود دارد.
لطفا فقط  2فصل را از این بخش انتخاب کرده و به سواالت ،همان فصل ها جواب دهید .مجموع  5نمرهاز این بخش برای شما در نظر گرفته
خواهد شد( .در صورت پاسخ به بیش از دو فصل انتخابی ،پاسخ سواالت اضافه ،تصحیح نخواهد شد).
بارم  2/5نمره

فصل اول  :سیاره ما ،زمین
1

مدار گردش سیارات با دور شدن از خورشید بزرگتر می شود

2

اختالف مدت شبانه روز در اثر کدام یک از عوامل زیر ایجاد می شود.
ب حرکت انتقالی

الف حرکت وضعی

ص

ج اعتدال پاییزی

3

تعداد روزهای سال رسمی وسال کبیسه را مقایسه کنید.

4

مبنای ساعت واقعی چیست؟

غ
د انحراف محور قطب ها

0/5
0/5
1
0/5

فصل دوم  :سنگ كره ،آب كره ،هوا كره
5

اهمیت فالت قاره در چیست؟

6

در رابطه با محیط های تشکیل دهنده زمین نمودار زیر را کامل کنید؟

بارم  2/5نمره
1

سنگ کره
7

0/5

هواکره

عرض جغرافیایی چگونه بر آب وهوای جهان تاثیر دارد؟
1
فصل سوم  :زیست كره ،تنوع شگفت انگیز

بارم  2/5نمره

8

این منطقه آب و هوایی دارای زمین همیشه مرطوب و به داشتن جنگل های مخروطی وسوزنی برگ معروف
است.
د-جنگل های استوایی
ج-ساوان
ب-تایگا
الف -توندرا

9

زیست بوم را تعریف کنید.

10

دو مورد از فواید جنگل های استوایی را بنویسید.

0/5

1

1
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ادامه سواالت در صفحه بعد
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بارم  2/5نمره

فصل چهارم  :ساكنان سیاره زمین
11

سه مورد از علل و عوامل تأثیر گذار بر نابرابری داخلی کشور ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

12

کدام یک از مهاجرت های زیر اختیاری است ؟
ب-مهاجرت روستاییان به شهرها به خاطر خشکسالی
الف –مهاجرت افغان ها به ایران
د-مهاجرت فلسطینی ها به لبنان
ج-مهاجرت اروپاییان به استرالیا

0/5

13

کدام گزینه جز مالک های شاخص توسعه انسانی نیست؟
ج-امید به زندگی
ب -درآمد
الف امنیت

0/5

1/5

فصل پنجم  :عصر یکپارچگی و شکوفایی

د-سواد
بارم  2/5نمره

14

حکومت صفویه در دوران کدام پادشاه به تثبیت رسید؟
ج -شاه سلطان حسین
ب -شاه طهماسب اول
الف شاه عباس اول

15

کدام اقدام زیر مربوط به شاه عباس صفوی می باشد.
ب -رسمی کردن مذهب شیعه
الف انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان
د –تثبیت و تحکیم حکومت صفویان
ج -تاسیس سلسله صفویان

د -شاه اسماعیل

16

شاه اسماعیل به کمک قزلباشها توانست به حکومت برسد.

17

چرا در دوره صفویه شرایط مناسب برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود آمده بود؟

ص

غ

0/5

0/5
0/5
1

فصل ششم :ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه
18

دو مورد از اقدامات امیر کبیر را بنویسید.

19

در مورد عهدنامه ترکمان چای به سئواالت زیر پاسخ دهید.
الف -بین چه کشورهایی بسته شد ؟
ب – علت انعقاد این قرار داد چه بود ؟

1

1/5

ج  -نتیجه این قرار داد چه شد ؟
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توجه  :دانش آموز عزیز در (بخش اجباری) ،به تمام سواالت از سوال 20تا  36به طور کامل پاسخ دهید .بارم این بخش  15نمره است.

گزینه درست را انتخاب كرده و با عالمت  مشخص كنید
20

کدام گزینه زیر نقش مهمی در انقالب مشروطه داشت؟
ب-عهدنامه گلستان
الف -انقالب کبیر فرانسه
د-اقدامات عباس میرزا
ج -ترور ناصرالدین شاه

21

کدام نهاد آیت اهلل خامنه ای را یک روز پس از ارتحال امام خمینی (رض) به عنوان رهبر انتخاب کرد؟

الف مجلس خبرگان

ب مجلس شورای اسالمی

0/5

د قوه قضاییه

ج-شورای نگهبان

0/5

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت * مشخص نمایید.
22

در نظام پادشاهی استبدادی پادشاه از قدرت واختیارات زیادی برخوردار است.

ص

غ

0/5

23

مهمترین رویداد دوران ناصرالدین شاه نهضت ملی شدن صنعت نفت است.

ص

غ

0/5

24

یکی از عواملی که در شکل گیری ارزشها موثر می باشد عقاید دینی است.

ص

غ

0/5

25

در جوامع امروزی پدر ومادرها وقت کمتری را به گفت وگو با فرزندان نوجوان خویش اختصاص می دهند.
غ
ص

0/5

به سئواالت زیر پاسخ كامل دهید
26

نام دو تن از روحانیونی که مبادرت به تشکیل انجمن آزادی خواهان در تهران نمودند را بنویسید.

27

هدف از ایجاد شورش و ناامنی در سالهای نخست پیروزی انقالب اسالمی ایران توسط گروههای ضد انقالب چه
بود؟

28

دو دلیل از دالیل نارضایتی مردم ایران در سال 1356از شاه و سیاست های او را بنویسید.

29

منظور از هویت ملی چیست؟

30

در هر مثال الیه های فرهنگ را مشخص نمایید.
الف -نوع پوشش مردم جنوب ایران(
ب -احترام به سالمندان(

1

1

1
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31

وضعیت ایران در جنگ جهانی دوم چگونه بود؟

32

مهمترین هدف ازدواج از دیدگاه قرآن چیست ؟

33

دو نوع از حقوق شهروندی را نام ببرید.

34

چرا رهبر انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای سیاست اقتصاد مقاومتی را طراحی کرده اند ؟

35

سه مورد از وظایف رهبر جمهوری اسالمی را بنویسید.

36

سه راهکار مهم برای افزایش بهره وری در زندگی را بنویسید.

1

1

1

1

1/5

1/5

موفق باشید

صفحه 4

20

جمع بارم

دانش آموزان عزیز و همکاران محترم میتوانند با مراجعه به سایت مندرج درسربرگ ،سوال و راهنمای تصحیح این درس را مشاهده نمایند.
تصحيح و نمره گذاري

نام و نام خانوادگي
مصحّح /دبير

باعدد
با حروف

نمره نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

نام و نام خانوادگي
مصحّح /دبير

باعدد
امضاء :

با حروف

امضاء :

باسمه تعالي

تاریخ امتحان96/03/07 :

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ پایه نهم ( استان خراسان رضوي )
درس  :مطالعات اجتماعی

-1ص()0/5

سال تحصيلی 1395-96 :

اداره سنجش آموزش وپرورش

نوبت بعدازظهر

-2الف حرکت وضعی()0/5

-3سال رسمی سال  365روزی است ولی سال کبیسه سال  366روزی است وهر  4سال یک بار اتفاق می افتد()1

-4موقعیت خورشید درآسمان(-5 )0/5مناطق جهت ماهگیری( )0/5و معادن سرشار از نفت و گاز(-6 )0/5آب کره()0/25زیست کره ()0/25
-7عرض جغرافیایی در کاهش یا افزایش دمای هر منطقه تاثیر مستقیم دارد مثال هر چه از مدار استوا که صفر درجه است به سمت عرض های جغرافیایی

-8ج  .تایگا ()0/5

باالتر حرکت کنیم در نواحی مجاور قطبین کمترین میانگین دما را داریم ()1

-9ناحیه وسیع جغرافیایی که در آن انواع خاصی از گیاهان وجانوران زندگی می کند وناحیه مشخصی را به وجود می آورند()1
 -10غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد( 50 )0/5درصد اکسیژن سیاره زمین و 50درصد رطوبت جو را تولید می کنند( )0/5( .خاستگاه اولیه
بسیاری از درختان پهن برگ مثل موز وانبه می باشند)

-11الف جنگها وکشمکش های داخلی( )0/5ب فرهنگ وباورهای غلط( )0/5ج بی سوادی(( )0/5نداشتن ایمان وبشتکار)
 -12ب مهاجرت اروپاییان به استرالیا()0/5

 -13الف امنیت()0/5

-15الف انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان()0/5

-14الف شاه طهماسب اول ()0/5

-16ص()0/5

 -17به دلیل وجود حکومت مرکزی نیرومند( )0/5و برقراری نظم و امنیت در سرتاسر کشور)0/5( .
ب مبارزه با مفاسد اداری واقتصادی ()0/5

-18الف تاسیس مدرسه دارالفنون ()0/5
-19الف ایران  ،روسیه ()0/5

ب -ناخشنودی مردم ازعهدنامه گلستان وبه فتوای علما برای آزاد سازی سرزمین های شمالی بسیج شدند روسیه با تمام قوا وارد جنگ وسپاه ایران را که

توده های مردمی وفاقد تجهیزات بودند شکست داد()0/5
-20الف انقالب کبیر فرانسه()0/5
-24ص()0/5

ج -سرزمین های شمالی رود ارس به تصرف روسیه درآمد()0/5

-21الف مجلس خبرگان ()0/5

-25ص()0/5

-23غ()0/5

-22ص()0/5

-26آیت اهلل بهبهانی( )0/5وآیت اهلل طباطبایی()0/5

-27قصد راه انداختن جنگ داخلی( )0/5وایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی()0/5
 -28الف -عدم توجه حکومت پهلوی به فرهنگ وارزشهای اسالمی( )0/5ب  -وابستگی پهلوی به بیگانگان()0/5
-29یکی از مراتب هویت اجتماعی هویت ملی است که به یک ملت مربوط می شود)1( .

-30الف -نماد یا هنجار( )0/5ب -ارزش(( )0/5همکاران گرامی توجه داشته باشند هر پاسخ دیگر مرتبط دانش آموزان نیز نمره خواهد داشت).
 -31ایران اعالم بی طرفی کرد اما متفقین از موقعیت و منابع ایران استفاده کردند)1(.
-32برقراری آرامش و محبت بین زن ومرد ()1

 -33حقوق سیاسی( )0/5حقوق اجتماعی()0/5

(فرهنگی

اقتصادی)

 -34پس از پیروزی انقالب اسالمی دشمنان با راههای مختلف سعی در برانداختن حکومت اسالمی داشتند از جمله جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی تا از
پیشرفت کشورمان جلوگیری کنند وایران را از نظر اقتصادی شکست دهند به همین دلیل رهبر برای نقش بر آب کردن توطئه های دشمنان سیاست اقتصاد
مقاومتی را طراحی کردند ()1
-35الف تعیین سیاست های کلی نظام ونظارت برحسن اجرای آنها( )0/5ب فرماندهی کل نیروهای مسلح( )0/5ج نصب وعزل وقبول استعفای

فقهای شورای نگهبان ،رییس قوه قضاییه ،رییس سازمان صدا وسیما ،فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی وسپاه پاسداران()0/5
(عفو یا تخفیف مجازات .محکومان در حدود موازین اسالمی)

 -36الف استفاده مناسب از وقت وزمان()0/5
ج اصالح عادات غلط مصرفی()0/5

ب نظم و ترتیب وانضباط در کارها ()0/5
(

انجام دادن کارها از روی آگاهی و تنظیم جدول بودجه اقتصادی)

توجه :پاسخ هاي دانش آموز در صورتی که مفهوم سوال را برساند و تحليلی صحيح به همراه داشته باشد ،قابل بررسی است و نمره به آن تعلق می گيرد.

همکاران گرامی خسته نباشید

