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 عصر36/81ساعت شروع: 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 1صفحه

 

 "باسمه تعالی"

 نمره81:دانش آموزعزیزلطفا به تمام سواالت پاسخ دهید.بخش اجباری

 الف

 

 نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. ** ** درستی و

 نادرست         درست                                       واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان خانواده است. -1

                                                                                                                                نادرست         درست                              به ستانده ها تعریف کرده اند.  در اقتصاد بهره وری را نسبت  داده ها -2

 نادرست         درست                   پادشاهی مشروطه قدرت پادشاه بر اساس قانون محدود می شود.    در نظام -3

 

   1/8 

 ** در بین گزینه های داده شده ، گزینه درست را انتخاب کنید.**      ب

 الف(                 ؟                                                                             فرمان مشروطیت را صادر کرد کدام پادشاه قاجاریه  -8

    محمد علی شاهت(              مظفرالدین شاهپ(                آقامحمدخانب(                 فتحعلی شاه

 ؟ چه نام داردشیوه زندگی یک جامعه  -2

  ارزشت(                              نمادپ(                          فرهنگب(                             هنجارالف(

                                است ؟                                                            مرجعی در کشور ایران بر عهده چهنیروهای مسلح کل  یفرمانده -3

  رهبری  ت(         جمهور  رئیس پ(                رئیس مجلس ب(              رئیس قوه قضائیه الف(

 

 

 

1/8 

 پ

 

 

 

 انتخاب و در جای )..........( بنویسید. ) یک مورد اضافی(برای سواالت ردیف )الف( جوابهای )ب( را  **

 ب                                                                             الف                                      

  دریافت خدمت از دولت                                                  قانون اساسی)..................(        -1

 کشورهای متحدین ومتفقین                                              عوارضپرداخت )..................(       -2

 حقوق و تکالیف شهروندی تعیین                                           جنگ جهانی اول)..................(         -3

شرکت در انتخابات                                                                                                       
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  ت    

 

 ** اصطالحات زیر را تعریف کنید **

 ؟  هویت-1

 

 ؟صله ارحام -2

 بهره وری ؟ -3

 
 
 

 

3 

 ث

 

 ** به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید**    

 نمره(1از ویژگی های مشترک جامعه ایران را بنویسید. ) دو مورد -1

 

 نمره(1چه تصمیماتی گرفته شد؟) 1111در قرارداد  -2

 

 نمره(1از اهمیت فرزندآوری را بنویسید؟)  دو مورد -3
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 ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
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 نمره سؤاالت ردیف
 

 3صفحه

 

 "باسمه تعالی"

 

فصل 

 سوم

 

 

نمره( 5/0در کدام کشور ، شکار گسترده فیل ها صورت می گیرد؟) - 1

 ت(کنیا                           پ(کنگو                          ب( چین                      تایلند 

  نمره (  1ساوان به چه نوع پوشش گیاهی گفته می شود؟) - 2

 

 نمره (   1از عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها شده را نام ببرید؟) دو مورد  -3

 

 

1/2 

 

فصل 

 چهارم

 

 

نمره(                                                            5/0).اگر افرادی به خاطر خشکسالی محل زندگی خود را ترک کنند ، به آن مهاجرت اجباری می گویند -1

                                                                                                                                   نادرست              درست                                                                                                                             

 نمره(1رشد منفی جمعیت یعنی چه؟ ) -2

 

 نمره(1) را بیان کنید. دو مورددر جهان ،  داخلیاز عوامل نابرابری  -3
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فصل 

 پنجم

     نادرست            نمره(                            درست   5/0مسؤل امور مالی و اداری صفویان ، قزلباش ها بودند. ) -1

 نمره(   5/0کدام پادشاه صفوی توانست ، صفویان را به اوج قدرت برساند؟ ) -2

 ت(  شاه سلطان حسین      پ( شاه تهماسب       ب( شاه عباس     الف(شاه اسماعیل 

 نمره (   5/1از آئین ها وجشن های که در زمان صفویان برگزار می شد را نام ببرید؟) سه مورد -3
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فصل 

 ششم

 

 

    نادرست            درست  نمره(         5/0کریم خان زند به جای عنوان پادشاه خود را وکیل الرعایا خواند. )-

 نمره(1) کرد؟چرا امیر کبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس  -2 

 

 نمره(1؟)ترکمنچای ایران چه تعهداتی را پذیرفتدر عهدنامه  -3
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 **موفق باشید**

 نام و نام خانوادگی دبیرو امضاء میانگین نمره نمره کتبی نمره تکوینی

  حروفی عددی  

 
 

 
 

 



 "باسمه تعالی"

 (sanjesh.guilan.medu.ir سنجش آموزش و پرورش استان گیالن ):ادارۀ 

 صفحه1تعداد صفحات:  مطالعات اجتماعیراهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس   دقیقه 06مدت امتحان: 

 11/60/1031تاریخ امتحان: 
 دورۀ  اول متوسطه نهمداوطلبان آزاد پایۀ  روزانه، بزرگسال و دانش آموزان

 1031سال  خرداد 
 عصر06/11ساعت شروع: 

 

 نمره نمره11سؤاالت اجباری پاسخ  ردیف

 1/1      نمره( 5/0) هرمورد  (23درست)صفحه -6    (  136درست )صفحهنا -8  (  182درست   )صفحه -1 الف

 1/1 نمره( 5/0) هرمورد                  (143)صفحه ت -6       (  114)صفحهب  -8     (   22صفحهپ ) -1 ب

)صفحه  کشورهای متحدین و متفقین -6 (158)صفحه  دریافت خدمت از دولت -8 (142)صفحهتعیین حقوق و تکالیف شهروندی-1 پ

 نمره( 5/0) هرمورد  (82
1/1 

خبر  از همدیگر یعنی افراد به دیدار خویشاوندان خود بروند و -8  نمره(1) (180. )صفحهاحساس و آگاهی و شناخت از خود-1 ت

  .دهیمکنیم و آن را با روش درست انجام  کارهای ممکن ، کار درست را انتخاباز بین  -6   نمره(1)(162)صفحه.بگیرند

 نمره(1) (152)صفحه

 

0 

 نمره(1) (186)صفحه)دو مورد(  سرزمین ایران ، مسلمان بودن ، تاریخ کهن ، زبان فارسی ، انقالب اسالمی. -1 ث

 نمره(1) (88)صفحه مالی ایران در اختیار کارشناسان انگلیسی قرار گرفت.ر نظامی و واداره ام -8

 (182)صفحه زندگی خانواده ،  برکت خانواده .تقویت بنیان خانواده ، تداوم نسل انسان ، استحکام و توسعه خانواده ، نشاط و سر -6

 نمره(1))دو مورد(

 

0 

 چهار) (151)صفحه   پیمایی و تظاهرات.و انجمن ها ی سیاسی، شرکت در راهشرکت در انتخابات ، عضویت و همکاری در احزاب  -1 ج

)سه  افزایش احتمال زلزله کم آبی شدید در منطقه ، خشک شدن مزارع ، تخلیه روستا ها ، نمره(  85/0خیر.) -8   نمره(1)مورد( 

موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی کشور به چون  – 1-6   نمره( 55/0) (134.)صفحهمورد(

 نمره(1( )102)صفحه تعیین نظام سیاسی کشور بود. – 6-8     نمره(1) (100بیگانگان می شد.  )صفحه

 نمره(5/0) (111)صفحهآیت اهلل خامنه ای . -6-4  نمره( 5/0)( 105)صفحه دفاع از آرمانها ی انقالب اسالمی و مرز و بوم.    -6-6
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 نمره 1 پاسخ بخش سؤاالت اختیاری

فصل 

 اول

 نمره( 5/0 ( )3درجه )صفحه15  -6   نمره( 5/0 ( )18پ )صفحه -8   نمره( 5/0 ( )8درست )صفحه -1

 نمره(1()5مکان دقیق قرار گرفتن یک پدیده  روی کره زمین.)صفحه  -4
1/2 

فصل 

 دوم

      نمره( 5/0 )(12)صفحه U شکل -6    نمره( 5/0 )( 84ت )صفحه -8  نمره( 5/0 ) (13نادرست )صفحه – 1

( 88)صفحهزباله های سمی کارخانجات ، وجود پالستیک و زباله های تجزیه نا شدنی ، دفن زباله های اتمی ، صید بی رویه ماهی.    -6

 نمره( 1)دو مورد( )

1/2 

 

فصل 

 سوم

منطقه علفزارهای  با درختان تک و منفرد که در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده اند. )صفحه  -8 نمره( 5/0 ( )40ت )صفحه -1

تولید انبوه کاالها در و فعالیتهای صنعتی  -ار و تجارت اعضای بدن حیواناتشک -مصرف گرایی و تولید زباله  -6   نمره( 1 ( )64

)صفحه  محیطی.دون برنامه ریزی و جنبه های زیست ساختمانها و سدها ب ،د گسترش شهرها و روستاها، ساخت پلایجا -کارخانه 

  نمره( 1)دو مورد() (62
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 فصل

 چهارم

 

 نمره(1()45گویند.  )صفحه  اگر درصد رشد جمعیت کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی -8  نمره( 5/0 ( )45درست )صفحه  -1

جنگها و   -حکومتهای ستمگر و وابسته که منافع و منابع کشور را در اختیار بیگانگان قرار می دهند برای حفظ منافع خود    -6

نداشتن  -غفلت از استعدادها و فرهنگ خود    -بی سوادی و نا آگاهی مردم     -فرهنگ و باورهای غلط     -کشمکشهای داخلی  

 نمره(1()دو مورد()55)صفحه   نبودن وحدت و مشارکت بین مردم .  -ایمان وپشتکار و اراده برای تغییر وضع  

 

1/2 

 فصل

 پنجم

غدیر( ،  –فطر –جشن نوروز ، اعیاد اسالمی )عیدقربان  -6   نمره( 5/0 ( )58ب )صفحه  -8نمره (    5/0 ()31نادرست ) صفحه  -1

 نمره( 5/1 ( )سه مورد()38آئین سوگواری امام حسین.)صفحه 
1/2  

فصل 

 ششم

چون فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمی دانست می خواست تعداد بیشتری از ایرانیان  -8 نمره( 5/0 ( )56درست )صفحه  -1

شمالی رود ارس به تصرف روسیه در آمد و ایران از داشتن سرزمینهای  -6نمره(   1( )58صفحه ) علوم و فنون جدید را بیاموزند.

 نمره(1()55کشتی های جنگی در دریای مازندران محروم شد.. )صفحه
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 «در تصحیح ، نظر همکاران محترم است.»


