با سمه تعالی
سواالت امتحان درس :مطالعات اجتماعی

نوبت  :دوم
پایه و رشته :نهم
نام خانوادگی:
نام:
شماره دانش آموزی:

دوره :متوسطه اول
خرداد ماه
نام پدر:
آموزشگاه:

مدت امتحان 45 :دقیقه
ساعت شروع:
دبیر :
تاریخ امتحان1399 / / :
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره آزمون:
بخش اجباری

امضاء

دانش آموز عزیز لطفا به تمامی سواالت زیر که از درس 13تا 19طراحی شده به طور کامل پاسخ دهید .

 -1رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران  ،آیت هللا کاشانی و دکتر محمد مصدق بودند0.5( .نمره) ص

غ

 -2دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی  ، ........................ضربه سنگینی به اشغالگران انگلیسی وارد آوردند.
 -3فرمان مشروطیت در تاریخ  14مرداد  1285ش ،توسط  ......................صادر شد0.5(.نمره)
 -4در جنگ جهانی دوم ،هدف اصلی متفقین از اشغال ایران چه بود؟(1نمره)

 -6دو مورد از توطئه ها و دسیسه های دشمنان پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران را بنویسید؟(1نمره)

 -7مردم قم در  19دی  1356در اعتراض به چه حادثه ای قیام کردند؟(1نمره)

 -8پس از کدام واقعه ،حکومت پهلوی دریافت که امام خمینی (ره) اهل سازش و سکوت نیست؟(1نمره)

" -9این انقالب در هیچ کجای جهان بی نام او شناخته شده نیست" کدام شخصیت ا ین جمله را در مورد امام خمینی(ره)
فرمودند؟(0.5نمره)
 -10منظور از هنجار چیست؟(1نمره)

 -11فرهنگ پدیده ای آموختنی است ،یعنی چه؟(1نمره)

 -12والدین از شما میخواهند " هنگام غذا خوردن عجله نداشته باشید" .این کدام الیه فرهنگ را نشان می دهد؟ (0.5نمره)
ارزش
نماد
هنجار
عقاید
 -13برخی از ویژگی های هویتی ما اکتسابی هستند با ذکر یک مثال توضیح مختصری دهید؟(1نمره)

 -14روش های مختلف خانواده ها برای اجتماعی کردن اعضای خود را بنویسید؟( 1.5نمره)
 -15کارکرد مهم خانواده  ...........................و اولین شرط بقای هر خانواده  ....................است 1(.نمره)

ادامه سواالت صفحه بعد

 13نمره

سواالت درس  13تا 19

 -5دو مورد از موانع و مشکالت حکومت مشروطه را بنویسید؟(1نمره)

بخش اختیاری

دانش آموز عزیز از دوبخش زیر فقط یک بخش

را انتخاب کرده وپاسخ دهید .

 -1سال  366روزه را سال  .................می نامند0.5(.نمره)
 -2اگر بر روی یک کره جغرافیایی از مدار استوا به سمت قطب شمال ،فقط  15مدار تصور کنیم ،فاصله آنها از یکدیگر چند
 24درجه
12درجه
 6درجه
 18درجه
درجه است؟(0.5نمره)
 -3منظور از عرض جغرافیایی چیست؟(1نمره)
بخش اول درس  1تا 5

 7نمره

 -4تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در کدام الیه هواکره صورت می گیرد؟(1نمره)
 -5دو مورد از پیامد های ناخوشایند گرم شدن کره زمین را بنویسید1(.نمره)

 -6با توجه به ا صطالحات داده شده،عوامل طبیعی درونی وعوامل انسانی ،تغیر شکل ناهمواری ها را مشخص نمائید2(.نمره)
( چین خوردگی – فرسایش آبی – سد – هوا زدگی – کوه های آتشفشانی – جاده )
عوامل طبیعی درونی  .................... :و  ....................عوامل انسانی  .......................... :و .......................
 -7انسان ها و جانداران برای ادامه ی زندگی به سه محیط سنگ کره و  ...............و  ................نیاز دارند1( .نمره)
 -1یکی از عوامل ناسازگاری در بین زن و شوهر ها تعارض نقش می باشد با ذکر یک مثال توضیح دهید؟(1نمره)

-2صله ارحام تنها به دید و بازدید خالصه می شود0.5( .نمره) ص

غ

 -3اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم ،دقت در  ...........................است0.5(.نمره)

7نمره

بخش دوم  20تا 24

 -4دو مورد از مهمترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی ایران را بنویسید1(.نمره)

 -5دو مورد از وظایف حکومت ها را بنویسید1(.نمره)

 " -6از دیدگاه اسالم اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف" یعنی چه؟(1نمره)

 -7دو راهکار عمده و مهم برای افزایش بهره وری در زندگی را بنویسید1(.نمره)

 -8دو نمونه از تفکر بهره وری در زندگی مردم در روزگار گذشته را بنویسید1(.نمره)

موفق و سر بلند باشید

با سمه تعالی
سواالت امتحان درس :مطالعات اجتماعی

نوبت  :دوم
پایه و رشته :نهم
نام خانوادگی:
نام:
شماره دانش آموزی:

دوره :متوسطه اول
خرداد ماه
نام پدر:
آموزشگاه:

مدت امتحان 45 :دقیقه
ساعت شروع:
دبیر :
تاریخ امتحان1399 / / :
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره آزمون:
بخش اجباری

امضاء

دانش آموز عزیز لطفا به تمامی سواالت زیر که از درس 13تا 19طراحی شده به طور کامل پاسخ دهید .

 -1رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران  ،آیت هللا کاشانی و دکتر محمد مصدق بودند0.5( .نمره) ص

غ

 -2دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی  ...رئیسعلی دلواری  ، ......ضربه سنگینی به اشغالگران انگلیسی وارد آوردند.
 -3فرمان مشروطیت در تاریخ  14مرداد  1285ش ،توسط  ...مظفرالدین شاه  .....صادر شد0.5(.نمره)
 -4در جنگ جهانی دوم ،هدف اصلی متفقین از اشغال ایران چه بود؟(1نمره) استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به
سود خویش

 -6دو مورد از توطئه ها و دسیسه های دشمنان پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران را بنویسید؟(1نمره)  -1اقدامات
نظامی ( جنگ تحمیلی )  -2ایجاد شورش و ناامنی  -3ترور شخصیت ها و مردم انقالبی
 -7مردم قم در  19دی  1356در اعتراض به چه حادثه ای قیام کردند؟(1نمره) انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام در
روزنامه اطالعات
 -8پس از کدام واقعه ،حکومت پهلوی دریافت که امام خمینی (ره) اهل سازش و سکوت نیست؟(1نمره) مخالفت با
کاپیتوالسیون ( مصونیت قضایی آمریکایی )
" -9این انقالب در هیچ کجای جهان بی نام او شناخته شده نیست" کدام شخصیت این جمله را در مورد امام خمینی(ره)
فرمودند؟(0.5نمره) مقام معظم رهبری آیت هللا خامنه ای
 -10منظور از هنجار چیست؟(1نمره) به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف هنجار
می گویند.
 -11فرهنگ پدیده ای آموختنی است ،یعنی چه؟(1نمره) یعنی از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

 -12والدین از شما میخواهند " هنگام غذا خوردن عجله نداشته باشید" .این کدام الیه فرهنگ را نشان می دهد؟ (0.5نمره)
ارزش
نماد
هنجار
عقاید
 -13برخی از ویژگی های هویتی ما اکتسابی هستند با ذکر یک مثال توضیح مختصری دهید؟(1نمره) ویژگی هایی هستند که
با تالش یا شرکت در گروه های مختلف می توانیم آن ها را کسب نمود و حتی آن ها را تغییر دهیم مانند میزان سواد یا شغل
و....
 -14روش های مختلف خانواده ها برای اجتماعی کردن اعضای خود را بنویسید؟( 1.5نمره) تشویق  ،تنبیه  ،گفتگو
 -15کارکرد مهم خانواده  ......فرزند آوری  ....و اولین شرط بقای هر خانواده  .....جمعیت  ..است 1(.نمره)

ادامه سواالت صفحه بعد

 13نمره

سواالت درس  13تا 19

 -5دو مورد از موانع و مشکالت حکومت مشروطه را بنویسید؟(1نمره)  -1افزایش دخالت های خارجی  -2اختالف و
دودستگی میان مشروطه خواهان  -3مخالفت طرفداران حکومت استبدادی

بخش اختیاری

دانش آموز عزیز از دوبخش زیر فقط یک بخش

را انتخاب کرده وپاسخ دهید .

 -1سال  366روزه را سال  ...کبیسه  ...می نامند0.5(.نمره)
 -2اگر بر روی یک کره جغرافیایی از مدار استوا به سمت قطب شمال ،فقط  15مدار تصور کنیم ،فاصله آنها از یکدیگر چند
 24درجه
12درجه
 6درجه
 18درجه
درجه است؟(0.5نمره)

 -4تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در کدام الیه هواکره صورت می گیرد؟(1نمره) ورد سپهر

 7نمره

بخش اول درس  1تا 5

 -3منظور از عرض جغرافیایی چیست؟(1نمره) فاصله هر نقطه از مکان تا مدار استوا بر حسب درجه را عرض جغرافیایی
می گویند

 -5دو مورد از پیامد های ناخوشایند گرم شدن کره زمین را بنویسید1(.نمره)  -1باال آمدن آب دریا  -2ذوب شدن یخ های
قطبی  -3به زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزایر  -4خشکسالی در نواحی گرم و خشک
 -6با توجه به ا صطالحات داده شده،عوامل طبیعی درونی وعوامل انسانی ،تغیر شکل ناهمواری ها را مشخص نمائید2(.نمره)
( چین خوردگی – فرسایش آبی – سد – هوا زدگی – کوه های آتشفشانی – جاده )
عوامل طبیعی درونی  .. :چین خوردگی ..و  ..کوه های آشفشانی  .عوامل انسانی  .. :سد  ...و  ...جاده ....
 -7انسان ها و جانداران برای ادامه ی زندگی به سه محیط سنگ کره و  ..آب کره ..و  ..هوا کره  ..نیاز دارند1( .نمره)
 -1یکی از عوامل ناسازگاری در بین زن و شوهر ها تعارض نقش می باشد با ذکر یک مثال توضیح دهید؟(1نمره) مانند
مادری که باید به مراقبت از فرزندان خود کنند و کارهای داخل خانه را سرو سامان دهد به علت شاغل بودند بیرون از خانه
در فعالیت های اصلی خود کوتاهی نماید تعارض در نقش می گویند و ...
-2صله ارحام تنها به دید و بازدید خالصه می شود0.5( .نمره) ص

غ

 -3اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم ،دقت در  ..انتخاب صحیح همسر  ...است0.5(.نمره)

 -5دو مورد از وظایف حکومت ها را بنویسید1(.نمره)  -1وضع قانون و مقررات در امور مختلف  -2برقراری نظم و امنیت
و رسیدگی به اختالفات  -3عمران و آبادانی کشور و ایجاد وسایل معیشتی  -4ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و بخش های
مختلف  -5دفاع از کشور  -6مدیریت منابع ملی و ثروت عموم مردم  -7حمایت از گروه های خاص
 " -6از دیدگاه اسالم اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف" یعنی چه؟(1نمره) یعنی تولید وسیله ای است که انسان از طریق آن
نیازهای ضروری خود را رفع می کند و به مسال مهم تر بپردازد.
 -7دو راهکار عمده و مهم برای افزایش بهره وری در زندگی را بنویسید1(.نمره)  -1استفاده مناسب از وقت و زمان -2
نظم و انظباط در کارها  -3اصلح عادت های غلط مصرف  -4تنظیم جدول بودجه ی اقتصادی  -5انجام کارها از روی آگاهی
 -8دو نمونه از تفکر بهره وری در زندگی مردم در روزگار گذشته را بنویسید1(.نمره)  -1ابداع و حفر قنات  -2ذخیره
کردن آب در آب انبار  -3تعاون و همیاری در امور کشاورزی  -4خشک و ذخیره کردن محصوالت کشاورزی

موفق و سر بلند باشید

7نمره

بخش دوم  20تا 24

 -4دو مورد از مهمترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی ایران را بنویسید1(.نمره)  -1فرمانهی کل نیروهای
مسلح  -2تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها  -3عفو و تخفیف مجازات حکومتی  -4عزل و نصب و
استعفای رئیس صدا و سیما ،فرمانه سپاه  ،فرماندهان انتظامی ،فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه

