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 از نقشه های جغرافیایی به دست آورد؟  تواننمیکدام یک از اطالعات زیر را 
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در  بتواند تا شده تایید دنها کدام توسط باید او صالحیت. شود کاندید مجلس انتخابات در خواهدمی حسینی آقای

 انتخابات شرکت کند؟
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 0

 برقرار می کند؟ الف( فعالیتی است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه

 است؟کدام تراکم ترین ناحیه کشور ایران پرجمعیت ترین و پرب(
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      د؟یبارش و پوشش گیاهی باهم مقایسه کن ی شمالی و جنوبی البرز را از نظرهادامنه 6
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 است.(اضافی )دو مورد  ید.تکمیل نمایداده شده داخل پرانتز جدول زیر را  ا توجه به عبارات ب
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 ساسانیان اشکانیان هخامنشیان سلسله

  اشک  بنیانگذار

  اهمیت تاریخی
 

 

 سفونتی  بابل پایتخت

 

0/8 

 

 مورد را بنویسید. دوچه اقداماتی باعث رونق تجارت در زمان حکومت داریوش اول شد؟ 1
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 های به جا مانده از دوره هخامنشیان به چه زبان و خطی نوشته شده است؟کتیبه
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 زیر عناصر ارتباط را مشخص کنید؟ یجملهدر 

  (ف کرد و رضا خندید.ای تعری)محمد برای رضا لطیفه
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3 
 0/5 دو مورد ذکر نمایید. ؟کنند متحول را خود اقتصاد ندا انستهتو عربی متحده امارات و ترکیهبه چه علت کشورهایی مانند 

4 
  )دو مورد(میه چه بود؟اعلیه بنی )ع( از قیام  هدف امام حسین
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 مورد (و ایران چه پیامدهایی در پی داشت ؟ )دهجوم مغوالن به 
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 آب و هوای اقیانوسی در کدام قسمت اروپا حاکم است؟

 وب اروپاجن د(         ب(شبه جزیره اسکاندیناوی            ج( مرکز و شرق اروپا            الف(انگلستان و ایرلند      
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 جدول زیر را کامل کنید.

 آتشفشان دره شیب شکل قله ناهمواری ها

 ندارد باز  گنبدی شکل ای پیراروپ

   تند  اروپای جوان
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 نادرست                   درست                    .دهدایند اجتماعی شدن، نخست در مدرسه رخ میفر 5
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 مدار استوا چند درجه است؟ 3

 صفر درجه درجه                        د( 85درجه                       ج(  815درجه                  ب(  65الف( 
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 جنگ جهانی دوم با هجوم برق آسای آلمان به چه کشوری آغاز  شد؟ 4

 ب( انگلیسی                          ج( لهستان                             د( فرانسه                       الف( شوروی 
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 کدام پادشاه صفوی پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد؟ 0

 شاه سلطان حسیند(   شاه تهماسب               ج(                      ب( شاه اسماعیل                    الف(شاه عباس
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 نمی شود؟کدام یک از موارد زیر از پیامدهای نامطلوب تک فرزندی محسوب  6
 

 ب( از حمایت و محبت خواهر و برادر محروم می شود.       الف(رشد اجتماعی کودک کاهش می یابد.         
 

 د( از لذت ارتباطات وسیع خانوادگی برخوردار می شود.                ج( از داشتن هم بازی محروم می شود.
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 .دیپاسخ کوتاه ده ریبه سواالت ز 7

 الف( کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد ؟

 

 چای بین ایران و کدام کشور بسته شد؟ ب( عهدنامه ترکمان
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 ه کنید؟)دو مورد(سیارات درونی و بیرونی را با یکدیگر مقایس 1 
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 دو مورد از عوامل طبیعی و انسانی که سبب جذب یا دفع جمعیت می شود را بنویسید؟ 8
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 8 چرا امیرکبیر با استخدام معلمان انگلیسی و روسی مخالف بود؟ 85

 

 

 مشروطه را فقط نام ببرید؟حکومت دو مورد از موانع و مشکالت  88
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 وری ذکر نمایید.راهکار مهم برای افزایش بهره دو 85
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  ؟دهندمشترک جامعه ایرانی( را نشان می ی های)ویژگ تصاویر زیر کدام یک از عناصر هویت ملی 83

                     

                     

 

                                                                                            

 

 ...............................................ب( ..............                .....                      .............................الف( ...........  
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 را کامل کنید. جدول زیر  
 

 -8 حقوق شهروندی
 

 -8 تکلیف شهروندی
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 ها را بنویسید؟دو مورد از مهمترین وظایف حکومت 80
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 52/0 نادرست   8

   /52     یاریب( هم   5

     ها  ها و اقیانوسالف( شکل واقعی قاره 3
 

52/0 

 52/0                       نگهبان شورای( ج 4

  2/0   52/0          منطقه شهری تهران ب(                52/0             توزیعالف(   2

 لجنگ از دهیها پوش هدامن نی. اباردی دارد، برف و باران فراوان م قرار ایرشته کوه البرز که رو به در یشمال یدامنه ها در 6

ی م افتیدر رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران کم البرز یجنوب یبه عکس، دامنه ها . انبوه است یها

   دارند. یکمتر یاهیپوشش گ جهیو در نت کنند

8 
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    52/0هر مورد 
 

 ساسانیان اشکانیان هخامنشیان سلسله

 اردشیر بابکان اشک کورش بنیانگذار

 آخرین حکومت ایران باستان بیرون راندن بیگانگان از کشور نخستین امپراتوری قدرتمند اهمیت تاریخی

 تیسفون صد دروازه بابل پایتخت
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    2/0 ه       ضرب سک – معین فاصله های در نا کردن کاروانسراهاییب - برقرار ها راه در امنیت

 2/0 میخی خطّ با و باستان پارسی زبان   8

 مطالعات هشتم                                                                            

 52/0 درست                       8

 8   = پیام     رضا=گیرنده   خندید=بازخورد محمد=فرستنده      لطیفه  5

 2/0  بازرگانی و تجارت یا گردشگری رونق طریق از 3

4 
 منکر      از نهیو  معروف به امر    5- اهلل، رسول جدّم امت اصالح -8

    .است ابیطالب بن علیم  پدر و اهلل رسول سیره  کردن پیاده 3- 
8 
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 آواره شدند. ای به اسارت درآمدند یادیجان باختند و تعداد ز انیرانیااز  یاریبس هجوم، نیبر اثر ا

 شدند.  یسرخوردگ را فراگرفت و مردم دچار رانیترس و وحشت سراسر ا 

  ران،یهجوم به ا انیدر جر زیچنگ انی. سپاهافتیرواج  جامعه،از اجتماع در یو دور یریگ به گوشه لیم 

 دند. مغوالنکرها وارد  تقنا و یبه مزارع کشاورز یفراوان بیآس  ردند وک رانیرا و یادیز یهایآباد شهرها و

 بها را سوزاندند.ها را خراب کردند و کتا مساجد، مدارس و کتابخانه نیهمچن 

8 
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 52/0     الف(انگلستان و ایرلند     

 

7 

 

 آتشفشان دره شیب شکل قله ناهمواری ها

 دندار باز مالیم گنبدی شکل اروپای پیر

 دارد تنگ تند ک تیز نو اروپای جوان
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 52/0 د( صفر درجه 3
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 52/0 الف(شاه عباس                  2

 52/0 ادگی برخوردار می شود. د( از لذت ارتباطات وسیع خانو 6

 8 ب( روسیه           استوایی بارانی های جنگلالف(  7

 به جواب های صحیح مرتبط با سوال نمره منظور گردد. 1

 اند. شده تشکیل مختلف گازهای دارند ولی سیارات بیرونی از جامد و سنگی سطوحرونی سیارات د

 .است بیشتر قمرها تعداد ی،بیرون های در سیارهسیارات درونی تعداد قمر کمتری دارند ولی 
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  حاصلخیز و آبرفتی های جلگه و ها دشت و موسمی هوای و آب دارای نواحی یا کافی باران با معتدل نواحی   8

 خشک و گرم نواحی به جمعیت که درحالی .کند می جذب خود به را زیادی جمعیت کافی، آب منابع دارای نواحی و

                      .شود نمی جذب ندارند حاصلخیز خاک و کافی آب که هایی مکان یا سرد و مرتفع یا

8 

 8 .بود ایران در انگلستان و روسیه نفوذ قطع درصدد و داشت کشور استقالل حفظ به ایویژه توجهزیرا  80

 8   خواهان مشروطه نمیا دودستگی و اختالف )ب   ی         مخالفت طرفداران حکومت استبداد( الف 88

 

 های غلط مصرفی    الف. استفاده مناسب از وقت و زمان     ب.نظم، ترتیب و انضباط در کارها    ج.اصالح عادت 85

                                                                                                               د. انجام دادن کارها از روی آگاهی     ه. تنظیم جدول بودجه اقتصادی        

8 

 2/0 .است فارسی ما مشترک زبانب(                                سرزمین الف(   83

84  

  -قضایی عدالت از برخورداری حق -قانونی عدالت از برخورداری حق حقوق شهروندی

 فرهنگی حقوق -سیاسی شارکتم حق -اجتماعی تأمین و رفاه از برخورداری حق

 کشور از دفاع -عوارض و مالیات پرداخت -دولت با همکاری -مقررات و قانون رعایت تکلیف شهروندی

 از منکر یامر به معروف و نه
 

 

 

8 

 

 ها شکایت و اختالفات به رسیدگی-امنیت و نظم برقراری-قوانین اجرای -مختلف امور در الزم مقررات و قوانین وضع 82

 تمامیت حفظ و کشور از دفاع -کشور آبادانی و عمران-فرهنگی گذاری سیاست-فرهنگی میراث حفظ-تربیت و علیمت

 -مردم اقتصادی و اجتماعی معیشتی، نیازهای رفع برای الزم امکانات و وسایل ایجاد- ارضی

 مردم عموم به که تهایی وثر و طبیعی منابع مدیریت-اجتماعی و اقتصادی مختلف فعّالیت های بین هماهنگی ایجاد

 .کارافتادگان از و معلوالن سرپرست، بی کودکان مانند نیازمند و خاص های گروه از حمایت-دارند  تعلق
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 نمره  منظور شود . 3ره بوده  ، نم 5/0که  5بارم سوال شماره 

 نمره منظور شود ) در صورتیکه دو مورد نوشته شده نمره کامل داده شود .(  3نمره بوده  ،  55/0که 32بارم سوال شماره   

 موفق وپیروز وسربلند باشیدباعذر خواهی فراوان                                                                  

 



 باسمه تعالي

 جدول مشخصات سواالت امتحانات  جامع هماهنگ استانی                                                                               

 صبح 01   ساعت شروع امتحان:                  9318/  3 / 98   تاريخ امتحان:        9318 سال ماه        در نهمايه ی پ: مطالعات اجتماعي      درس هماهنگسؤاالت امتحان 

 محتوا
 )فصل ، بخش ، موضوع(

 آشنايي با  هدف
 حيطه

ی سؤال در شماره تعداد و نوع سؤال بارم نمره
 فرا دانشي دانشي ی امتحانبرگه

 1 درست/نادرست 52/0  * مهم ترین حق همه انسان ها )من حق دارم(1درس-1هفتم فصلپایه 

 و )همدلی2درس-3فصل-هفتم پایه
 حوادث( در همیاری

 5 تستی 52/0 *  همدلی

 کجا )من9درس-2فصل -هفتم پایه

 می کنم؟( زندگی

 3 تستی 52/0 *  کاربری نقشه

 4 تستی 52/0 *  وظایف شورای نگهبان گذاری( )قانون4درس-5فصل-هفتم پایه

 (الف2 کوتاه پاسخ 52/0  * مبادالتمعنی توزیع در  توزیع( و )تولید7درس-4فصل-هفتم پایه

 )جمعیت13درس -7فصل-هفتم پایه

 ایران(

 (ب2 کوتاه پاسخ 52/0  * پرجمعیت ترین وپرتراکم ترین ناحیه ایران

 خانۀ )ایران،10درس-2فصل-هفتم پایه

 ما(

 6 نحلیلی/تشریحی 1 *  مقایسه دامنه های شمالی و جنوبی البرز از لحاظ بارش و چوشش گیاهی

 و ها )آریایی19درس-10فصل-هفتم پایه
درایران(و  قدرتمند های حکومت تشکیل

 باستان ایران های )امپراتوری50درس

 می کردند؟(  اداره را کشور چگونه

 7 شناسایی 2/1 *  اشکانیان و ساسانیان -اهمیت تاریخی و پایتخت حکومت های هخامنشی-موسس

 ضاع )او55درس-11فصل-هفتم پایه

 باستان( ان ایر در اقتصادی

 8 تشریحی 2/0  * علل رونق تجارت در زمان داریوش اول

 هنر و )دانش54درس-15فصل-هفتم پایه

 باستان( ایران در

 9 تشریحی 2/0  * خط و زبان کتیبه های دوره ی هخامنشی

 های )آسیب2درس-3فصل-هشتم پایه

 آنها( از پیشگیری و اجتماعی

 1 درست/نادرست 52/0  * نتیجه خشم

 و )ارتباط7درس-4فصل-هشتم پایه
 رسانه(

 5 شناسایی 1 *  عناصر ارتباط

 ویژگی)19درس-10فصل-هشتمپایه 

 آسیا( غربی جنوب منطقۀ های

 3 کوتاه پاسخ 2/0  * علل پیشرفت اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی
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 رحلت )از10درس -2فصل -هشتمپایه 

 )نینوا( کربال قیام تا پیامبر

 4 تشریحی 1  * حسن)ع(از قیامهدف امام 

 چنگیز )حملۀ12درس-8فصل-هشتم پایه

 ایران( به تیمور و

 2 تشریحی 1 *  پیامدهای هجوم مغوالن به ایران

 )ویژگی51درس-11فصل-هشتم پایه

 اروپا( انسانی و طبیعی های

 6 تستی 52/0 *  در اروپا آب و هوای اقیانوسیمحل 

 )ویژگی51درس-11فصل -هشتم پایه

 اروپا( انسانی و طبیعی های

 7 کامل کردنی 1 *  ویژگی های اروپای پیر و جوان

)کارکردهای 19درس -10 فصل-نهم پایه
 خانواده(

 1 درست/نادرست 52/0  * اهمیت فرزندآوری

 5 درست/نادرست 52/0  * فرهنگ آموختنی است )فرهنگ(17درس-9فصل -نهم پایه

 3 تستی 52/0  * موقعیت مکانی زیبا()گوی آبی 1درس -1فصل -نهم پایه

)ایران در 14درس-7فصل -نهم پایه
 دوران حکومت پهلوی(

 4 تستی 52/0  * آغاز جنگ جهانی دوم

)ایرانی متحد و 9درس -2فصل -نهم پایه
 یکپارچه(

 2 تستی 52/0  * شکل گیری حکومت صفوی

)آرامش در 50درس-10فصل -نهم پایه
 خانواده(

 6 تستی 52/0 *  تک فرزندیپیامدهای نامطلوب 

)پراکندگی 2درس-3فصل -نهم پایه
 زیست بوه های جهان(

 (الف7 کوتاه پاسخ 2/0  * پراکندگی زیست بوم ها

)تالش برای 11درس-6فصل-نهم پایه
 حفظ استقالل و اتحاد سیاسی ایران(

 (ب7 کوتاه پاسخ 2/0  * نتایج حمله روسیه به ایران

 8 تشریحی-تحلیلی 1 *  مقایسه سیارات درونی و بیرونی آبی زیبا()گوی 1درس-1فصل -نهم پایه

 9 تشریحی 1  * پراکندگی جمعیت )جمعیت جهان(7درس-4فصل -نهم پایه

)درجست 15درس-6فصل -نهم پایه
 وجوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی(

 10 تشریحی 1  * اقدامات امیرکبیر

)انفالب 13درس -7فصل -نهم پایه
 مشروطیت؛موانع و مشکالت(

 11 تشریحی 1  * موانع و مشکالت انقالب مشروطیت

-)بهره وری53درس-15فصل -نهم پایه

 چیست؟(

 15 تشریحی 1 *  راهکارهای افزایش بهره وری



 13 کوتاه پاسخ 2/0 *  هویت ملی )هویت(18=درس9فصل -نهم پایه

)حقوق و 55درس-11فصل -نهم پایه
 تکالیف شهروندی(

 14 تشریحی 1 *  حقوق و تکالیف شهروندی

)نهاد 51درس-11فصل -نهم پایه
 حکومت(

 12 تشریحی 1  * وظایف حکومت ها

      جمع

 

 

 :سوال راهنماي تكميل جدول مشخصات 

 نوع سؤال براساس دستور كار طراحي سؤال تعيين شود.                     -6    طراحي سؤال را مطالعه فرماييد. كار قبل از طراحي سؤال دستور -1

 سؤال دانشي و فرادانشي براساس دستور كار طراحي سؤال تعيين شود.                      -7 يات تكميل گردد.    حذف ، براساس مجموعه بارم بندی و محتوا و ستون بارم نمره ستون  -2

 پس از نهايي شدن جدول مشخصات نمون برگ صفحه بعد در پشت همين صفحه چاپ و امضا شود. -8 نيز بارم نمره ، نسبت به تعيين اهداف مورد نظر در امتحان اقدام گردد. باتوجه به محتوا و -3

 قرار داده شود.  CDنمون برگ در پاكت محتوی ،  امضای طراحان و كارشناس مسئول/كارشناس سنجشپس از  -9                                با توجه به اهداف نسبت به تعيين تعداد و نوع سؤال اقدام گردد.               -4

 ؤال تكميل گردد.                پس از تايپ سؤال و تأييد نسخه های اصلي ، ستون مربوط به شماره س -5
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