"باسمه تعالی"

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

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

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

بخش اجباری:دانش آموزعزیزلطفا به تمام سواالت پاسخ دهید81.نمره

الف

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

 -1اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

درست 

نادرست 

 -2برای افزایش بهره وری در فعالیت های اقتصادی باید بهره وری در تولید و توزیع را افزایش دهیم.
درست 

نادرست 

 -3در انقالب مشروطیت ،نظام پادشاهی استبدادی ،جایگزین نظام پادشاهی مشروطه شد .درست 

نادرست 

8/1

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

ب

 -8فرمانده سپاه ایران در جنگ بین ایران و روسیه چه کسی بود ؟
ب)امیرکبیر 

الف)عباس میرزا 

ت)محمد میرزا 

پ)ابن رشدیه 

8/1

 -2اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد چه نام دارد ؟
الف)مدرسه 

ب)جامعه 

ت)همساالن 

پ) خانواده 

 -3عفو یا تخفیف مجازات محکومان در کشور ایران بر عهده چه مرجعی است ؟
الف) رئیس قوه قضائیه
پ

ب) رئیس مجلس 

پ) رئیس جمهور 

ت) رهبری 

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

ب

الف
)..................( -1

قوه مجریه

رهبری

)..................( -2

والیت فقیه

میرزا رضای کرمانی

)..................( -3

ناصرالدین شاه

نواب صفوی

8/1

رئیس جمهور
ت

** اصطالحات زیر را تعریف کنید **

 -1هنجار ؟
 -2ازدواج (نکاح)؟
3

 -3بهره وری سبز؟
ث

** به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید**

-1دو مورد از عواملی که به ملی شدن صنعت نفت ایران کمک کرد را بنویسید 1 (.نمره)
 -2از دیدگاه قرآن  ،مهمترین هدف ازدواج چیست؟ (1نمره)

3

 -3بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،مردم در کدام انتخابات به افراد مورد نظر خود به طور مستقیم رأی
می دهند؟(دو مورد) (1نمره)

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
صفحه1

"باسمه تعالی"

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

تعداد صفحات3 :صفحه

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی

مدت امتحان06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان8331/63/81 :

خرداد سال 8331

ساعت شروع88 :صبح

سؤاالت

ردیف

نمره

درست 

 -1گسترده ترین زیست بوم  ،تایگا است 0/5(.نمره)

نادرست 

فصل
سوم

 -2در کدام زیست بوم میانگین بارندگی سالیانه آن کمتر از  50میلیمتر است؟( 0/5نمره)
ب) بیابان 

توندرا 

ت)تایگا 

پ) ساوان 

2/5
 -3مهمترین وبیشترین عاملی که در زیست بوم ها تأثیرگذار است  ،چه نام دارد؟( 0/5نمره)
 - 4جنگل زدایی یعنی چه؟(1نمره)
 -1به دلیل مهاجرت مردم از روستا به شهرها ،شهرنشینی رشد پیدا کرد 0/5(.نمره) درست 

فصل
چهارم

 -2دو مورد از عوامل کاهش مرگ ومیر در دو قرن اخیر را بنویسید1( .نمره)
2/5
 -3از عوامل نابرابری خارجی در جهان  ،دو مورد را بیان کنید1( .نمره)

 -1سردسته شورشیان افغان در زمان شاه سلطان حسین محمودافغان بود 0/5(.نمره) درست 

فصل
پنجم

نادرست 

نادرست 

 -2در جنگ چالدران کدام پادشاه از عثمانی شکست خورد؟ ( 0/5نمره)
الف)شاه اسماعیل 

ب) شاه عباس 

پ) شاه تهماسب 

ت)شاه سلطان حسین 
2/5

 -3پر سودترین کاالی صادراتی که در اختیار شاه عباس بود چه نام داشت؟( 0/5نمره)
 - 4علت رونق تجارت داخلی و خارجی ایران در دوره صفویان چه بود؟(1نمره)

 آقامحمد خان قاجار بعد از مدتی جنگ و گریز  ،لطفعلی خان زند را شکست داد 0/5( .نمره) درست نادرست فصل
ششم

 -2دو مورد از اقدامات امیر کبیر را بنویسید (1نمره)
 -3در عهدنامه گلستان کدام نواحی از حاکمیت ایران خارج شد؟(1نمره)
2/5

جمع کل
** موفق باشید **

نمره تکوینی

نمره کتبی

میانگین نمره
عددی

نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء

حروفی

صفحه3

26

"باسمه تعالی"
ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن () sanjesh.guilan.medu.ir:
مدت امتحان 06 :دقیقه

راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس مطالعات اجتماعی
دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تاریخ امتحان1031/60/11 :

ساعت شروع11 :صبح

خرداد سال 1031

ردیف
الف

تعداد صفحات1 :صفحه

پاسخ سؤاالت اجباری 11نمره
 -1درست (صفحه -2 )111درست (صفحه)121
 -2پ (صفحه)115

نمره

 -1نادرست(صفحه ( )68هرمورد  1/5نمره)

 -1ت (صفحه)148

ب

 -1الف (صفحه)86

پ

-1رئیس جمهور(صفحه -2 )145رهبری (صفحه )144

1/1

( هرمورد  1/5نمره)

 -1میرزا رضای کرمانی(صفحه )66

1/1
( هرمورد  1/5نمره)

1/1

 -1رفتارهای معینی که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده ومتداول اند1( .نمره)
ت

به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف( .صفحه)118
 -2پیمانی که به موجب آن یک زن و مرد در زندگی باهم شریک و متحد می شوند و خانواده تشکیل می دهند(.صفحه1()126نمره)
 -1از ابزارها و روشها و فناوری های مختلف در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف به گونه ای استفاده کنیم که تاثیرات مضر ومنفی
فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد(.صفحه1( )185نمره)

ث

0

 -1تصویب ملی شدن نفت توسط مجلس شورای ملی  -تاییدتصویب ملی شدن نفت توسط شاه  -نخست وزیر شدن دکتر مصدق.
(صفحه1( )66نمره)
 -2برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد (صفحه1( )111نمره)  -1انتخابات ریاست جمهوری – انتخابات نمایندگان مجلس شورای
اسالمی – انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا (صفحه ( )151دو مورد) (1نمره)
 -1هویت فردی :قدی بلند و چهره گندمگون

ج

0

هویت اجتماعی :صبور و مهربان بودن (صفحه1( )121نمره)

 -2خیر 1/25(.نمره) به دلیل انتقال سموم به آب و خاک و بدن انسان که موجب شیوع بیماری های خطرناک میشود وپس ازآن باید
هزینه های زیادی برای درمان مردم صرف شود(.صفحه1/85( )184نمره)
 ) 1-1چون اقدامی ذلت بار و خالف استقالل کشور بود(صفحه1( )112نمره)  ) 1-2عمران و آبادی روستاها (صفحه 1/5 ()116نمره)
5/1

 11 ) 1-1شهریور  1/5( 1151نمره) ) 1-4مجلس خبرگان رهبری(صفحه 1/5 ()111نمره)
ردیف

پاسخ سواالت اختیاری

فصل

 -1درست (صفحه 1/5 ( )2نمره)

اول

مدار تا استوا بر حسب درجه(.صفحه 1()8نمره)

فصل

– 1نادرست (صفحه 1/5 ( )18نمره) - 2ت (صفحه 1/5 ( )24نمره)  V-1شکل (صفحه 1/5 ()16نمره)

دوم

-2پ (صفحه 1/5 ( )1نمره)  -1مایل(صفحه 1/5 ( )12نمره)

نمره
 - 4فاصله هر مکان از

 -1منابع مهم تأمین غذا  -حمل ونقل – منبع تأمین آب شیرین (صفحه( )22دو مورد) (1نمره)

فصل

-1درست (صفحه 1/5 ( )11نمره)

سوم

 - 4از بین بردن کامل جنگل ها در یک ناحیه (صفحه1( )11نمره)

فصل

-1درست(صفحه  1/5 ( )41نمره)  -2بهبود بهداشت و بهبود تغذیه (صفحه 1()44نمره)  -1استعمارگری – مستعمره کردن

2/1
2/1

 -2ب (صفحه  1/5 ( )15نمره)  -1آب وهوا (صفحه  1/5 ()11نمره)

چهارم

کشورها – اشغال نظامی – دخالت و نفوذ در امور داخلی – جلوگیری از استقالل سیاسی و اقتصادی(.صفحه ()55دو مورد)(1نمره)

فصل

-1درست ( صفحه  1/5 ( )84نمره )  -2الف (صفحه  1/5 ( )51نمره) -1ابریشم (صفحه  1/5 ()88نمره)

2/1
2/1

 - 4وجود نظم و امنیت در کشور – وجود شبکه وسیع راهها و کاروانسراها (صفحه1( )88نمره)

2/1

فصل

-1درست (صفحه  1/5 ( )84نمره)  -2تأسیس مدرسه دار الفنون  -نوسازی و اصالح امور  -برقراری امنیت و آرامش  -مبارزه با

2/1

ششم

مفاسد اداری و اقتصادی  -نوسازی تشکیالت حکومتی (صفحه ( )81دو مورد) (هرمورد  1/5نمره)

پنجم

 -1بر اساس این عهدنامه ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج وبه حاکمیت روسیه در
آمد( .صفحه1()88نمره)
«در تصحیح  ،نظر همکاران محترم است».

