باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

از راه دور سراسر استان درنوبت دی ماه 0931

رديف

فصل1

تاریخ امتحان 0931/01/01

مدت امتحان :

دانش آموزان مدارس ایثارگران ،بزرگساالن  ،طرح جامع ،داوطلبان آزاد،ومراکز آموزش

ساعت شروع  01:صبح
تعدادصفحه  9:صفحه

 01دقيقه

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

نمره

سؤاالت
 -1خورشیدکه درمرکزمنظومه قرار دارد،سرچشمه اصلی نور و گرما و انرژی بر روی زمین است .ص 

غ

0 /5

 -2در زندگی روزانه  ،تعیین قرار مالقات یا برنامه حرکت قطار ،ازساعت واقعی استفاده می کنیم .ص

غ

0 /5

 -3هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن  ................می گویند.
الف) طول جغرافیایی 

ج)مختصات جغرافیایی 

ب) عرض جغرافیایی 

د) خط استوا 

 -۴موارد استفاده و بهره برداری انسان از هر یک را در زیر آن بنویسید.

فصل2

0 /5
0 /5

کوهستان و دامنه آنها

جلگه و دشتها

.....................................

.................................

 -5چرا سفر به اعماق اقیانوسها دشوارتر از صعود به قله هاست؟دو دلیل بیاورید.

1

-6زیست بومهای داخل پارانتزمربوط به کدام یک ازموارد زیرمی باشد انتخاب کنید و جلوی هر یک بنویسید.
( بیابان – تایگا – توندرا – جنگل های بارانی استوایی )
فصل3

الف) این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده است...........................

0 /5

ب) از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیرند و یکی از حیوانات آن مارمولک خاردار است.........................

0 /5

ج)این ناحیه به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است.............................

0 /5

د)فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می تواند در این منطقه می رویند................................

0 /5

 -7به نظر شما چرا آینده کشورهایی که دارای رشد منفی جمعیت دارند،نگران کننده است؟به دومورد اشاره شود.

1

فصل۴
-۸مالک توسعه انسانی عبارت است از -1 :درآمد و رفاه

.........................-2

.............................-3

 -۹جمالت را به دقت بخوانید و در مقابل جمالت الف از ستون ب انتخاب کنید و بنویسید.یک مورد اضافی است.
ستون الف

فصل5

0 /5
1

ستون ب

 )1مذهب شیعه را رسمی کرد................

الف)شاه تهماسب

 )2حکومت صفوی را به اوج قدرت خود رساند...............

ب)شاه اسماعیل
ج) شاه عباس اول

-10یک عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.
ادامه سؤاالت در صفحه دوم

0 /5

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعی

پایه نهم دوره اول متوسطه

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

تاریخ امتحان 0931/01/01

مدت امتحان :

دانش آموزان مدارس ایثارگران ،بزرگساالن  ،طرح جامع ،داوطلبان آزاد،ومراکز آموزش

تعدادصفحه  9:صفحه

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

از راه دور سراسر استان درنوبت دی ماه 0931

رديف

 01دقيقه

ساعت شروع  01:صبح

نمره

سؤاالت
 -11شیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه،زندیه،قاجاریه چه شباهتی با هم دارد؟

فصل6

 -12یکی از اقدامات امیر کبیر را بنویسید.

فصل7

 -13انقالب مشروطه در زمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار در ایران روی داد.

1

0 /5

غ

ص

 -1۴نخستین دانشگاه ایران(دانشگاه تهران) در زمان کدام پادشاه بنیان نهاده شد؟
الف)محمدرضا شاه

ب)ناصرالدین شاه

0 /5
د)محمد علی شاه

ج)رضا شاه

 -15چه گروه ها یا قشر هایی در انقالب مشروطه نقش موثری داشتند؟اشاره به دو قشر کافی است.

فصل۸

0 /5

 -16اقدامات امام خمینی را در مبارزه با حکومت پهلوی از کلمات داده شده انتخاب کرده و روی نمودار بنویسید.

0 /5

1

(مخالفت امام خمینی با الیحه کاپیتوالسیون _ قیام  2۹بهمن تبریز_ اصول ششگانه _ تدوین و تصویب قانون اساسی)
ادامه مبارزه در دوران
تبعید

مخالفت با تصویب
.........................

..............................

قیام 15خرداد

نامه انجمن های ایالتی
و والیتی

 -17پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی،برخی نهادهای انقالبی بر اساس ضرورت و نیازهای کشور به

1

وجود آمدند،یکی از این نهادها ،جهاد سازندگی و نهضت سواد آموزی بود،هدف از تشکیل این نهادها چه بود؟

فصل۹

 -1۸خانواده اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است.

ص

غ

 -1۹فرض کنیدکودکی از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد وفقط نیازهای زیستی اش برطرف شود تا

0 /5
0 /5

زنده بماند به نظر شما این کودک چه ویژگی خواهد داشت؟ یک مورد را بنویسید.
-20به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟چرا؟
0 /5
ادامه سؤاالت در صفحه سوم
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ساعت شروع  01:صبح

 01دقيقه

تعدادصفحه  9:صفحه

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

رديف

سؤاالت

نمره

فصل

 -21امروزه مؤسساتی چون مهدکودک و خانه سالمندان مراقبت از بعضی از اعضای خانواده را در دوره هایی از زندگی

1

10

به عهده گرفته اند،به نظر شما مزایا و معایب مهد کودک و خانه سالمندان چیست؟
مزایای مهدکودک :

مزایای خانه سالمندان:

معایب مهد کودک:

معایب خانه سالمندان:
1

 -22فواید صله رحم برای خانواده ها چیست؟

فصل
11

 -23والیت به معنی ......................است.
الف) قانون اساسی

ب) جامعه اسالمی

0 /5
ج) سرپرستی 

د) عدالت 

 -2۴مطابق قانون اساسی مردم درکدام یک از انتخابات به طور مستقیم و در کدام به طور غیر مستقیم رای می دهند؟

1

الف) نمایندگان مجلس شورای اسالمی ..........................
ب) اعضای مجلس خبرگان رهبری .............................
غ

فصل

 -25بهره وری یعنی از بین کارهای ممکن،کاردرست را انتخاب کنیم وباروش درست انجام دهیم .ص

12

 -26یک زوج جوان می خواهند جشن عروسی ساده ای با حداقل هزینه برپا کنند ،اگر قرار باشد از شما کمک فکری

0 /5
0 /5

بگیرند یک طرح و پیشنهادی به آنها بدهید.

 -27مسعود و پسر عمویش با هم به مسافرت رفته اند،و در مهمان سرایی اقامت داشتند،یک روز برای گردش در

1

شهر از مهمانسرا بیرون رفتند،هنوز چند قدمی بیشتر از آنجا دور نشده بودند که مسعود گفت « فراموش کردم المپ
ها و کولر اتاق را خاموش کنم.باید برگردم و المپ ها و کولر را خاموش کنم ».ولی پسر عمویش گفت« :الزم نیست ،ما
برای اقامتمان و چیزهایی که مصرف می کنیم به صاحب مهمانسرا پول می دهیم».
شما کدام نظر را درست می دانید؟چرا؟

با آرزوی سرافرازی شما  ،موفق باشید.

جمع
20

