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  سمه تعاليبا      

 مهر آموزشگاه
 اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران

 پايه نهمسؤاالت ارزشيابي هماهنگ دانش آموزانراهنماي تصحيح 

 1398ماه  خرداد پايه نهم دوره اول متوسطه در مطالعات اجتماعي:  امتحان درس

  2:   تعداد صفحات   1:   شماره صفحه   13:ساعت شروع امتحان  دقيقه70:    مدت زمان امتحان  11/03/1398 :تاريخ امتحان 
. 

 

 عين مطالب كتاب را ننوشته ولي مفهوم اصلي را با زبان وف االت تشريحيؤساًخصوصاالت،ؤاگر دانش آموزي در پاسخ به س، مصحح گرامي:توجه*
  .نمره منظور فرماييد، ال هماهنگ باشدؤس به شرط آن كه با هدف اصلي كتاب و ادبيات خود بيان كرده است؛

 )بخش اجباري( فصل

تم 
 هف

صل
ف

  

  /.)5(سيس عدالت خانه أت-1
  /.)5(واگذاري امتياز هاي بسيار به بيگانگان ) 2  :گزينه- 2
  /.)5(آلمان ) 1:  گزينه- 3
داري امام حسين ايت در برگزاري مراسم مذهبي از جمله عزدايجاد محدو) 2    كاله لبه دار مجبور كردن مردم به پوشيدن لباس يكسان و) 1 - 3
  /.)5ست، هرمورد دو مورد كافي ا(حجاب  ) كشف(ن اقدام به برداشت )3)  ع(

تم
هش

ل 
فص

  

دادگاه هاي ايران حق رسيدگي به جرم آن ها را ، مي شدند ميمصونيت قضائي اگر آمريكايي ها در ايران مرتكب جراين  اساس چون بر-4
  )نمره1( .سرزنش كرد ريكامآوابستگي به شاه را به سبب  مي دانست و خالف استقالل كشوررا  امام اين  و نداشتند

  /.)5(جمعه سياه ) ب/.)               5(اطالعات  ي  روزنامه توهين آميز به امام دري اعتراض به انتشار مقاله ) الف - 5
به  انتخاب شوندگان يادكردن به قرآن ديگر آنكه شرط سوگند انتخاب شوندگان لغو گرديد و شرط مسلمان بودن براي انتخاب كنندگان و) ج

  /.) 5يك مورد كافي است ، . (به كتاب آسماني تبديل شد سوگند

هم
ل ن

فص
  

  /.)5(روابط اجتماعي - 6
  /.)5دومورد كافي است ،هرمورد ) (مكان (سرزمين ، )زمان(تاريخ  ،)جامعه(فرهنگ  - 7
  /.)5. (وشناخت از خود استاحساس وآگاهي : هويت         /.)    5.(شيوه زندگي افراد يك جامعه را مي گويند: فرهنگ - 8
 

هم 
ل د

فص
  

   /.)5(فرزندآوري-9
  /.)    5(اعتقادات ديني  ايمان و) ب                /.)5.(افراد به ديدار خويشاوندان خود بروندواز يكديگر خبر بگيرند )الف - 10
  /.)5.(ه مي گرددهم موجب تداوم جامع و/.) 5(شخصيت افراد مي شود زيرا هم باعث شكل گيري هويت و - 11
  

هم
ازد

ل ي
فص

  

  /.)5.(مشاركت مردم در حكومت به رسميت شناخته مي شود حق انتخاب و: جمهوري-12
  /.)5.(قوانين اسالمي اداره مي شود حكومت با اصول و: اسالمي 

  /.)5(حق فرهنگي ) ب/.)                  5(حق عدالت قانوني ) الف - 13
   /.)5( رهبرينتخاب ا - 14

صل
ف

 
هم

ازد
دو

  

  /.) 5(درست  - 15
يك مورد كافي است، (همياري در امور  تعاون و ذخيره محصوالت كشاورزي و خشك كردن و ،ذخيره كردن آب انبارها، ابداع وحفر قنات - 16
5(./  

داشت از برگه هاي داي ياو يا بر يا استفاده از دفتر كالسوري كه به اندازه مورد نياز خريداري شود استفاده از دفتر هاي سال گذشته و - 17
  /.)5يك راهكار ...(و. تحويل آن به مراكزي كه آن ها را تبديل به كاالي ديگر مي كنند جمع آوري كاغذ باطله و .كوچكتر استفاده شود

 اسراف بپرهيزيم و از توليد ملي حمايت كنيم از /.)5(در شرايط سخت بتوانيم كمترين اتالف هزينه را داشته باشيم روي پاي خود بايستيم  - 18
  /.)5.(امكانات حداكثر استفاده را داشته باشيم  از منابع و

 ....ادامه در صفحه ي دوم راهنماي تصحيح  

  بخش اختياري   فصل
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 /.)5(نادرست)ب                                        /.) 5( نادرست)الف-1
  ) /.5( .يك نصف النهار مشخص قرار دارد كه به آن مختصات جغرافيايي مي گويند نقطه از كره ي زمين روي يك مدار وهر - 2
  /.) 5(اختالف ساعت ) ب                   /.)  5(روز   پديد آمدن شب و)الف - 3
  

وم 
ل د

فص
  

  /.) 5ت ،يك مورد كافي اس(جزاير ماهيگيري –منابع سرشار از نفت وگاز)ب/.)     5) (تروپوسفر( وردسپهر)الف-4
  /.) 5(هوازدگي ) 2گزينه  - 5
 طوالني شدن دوره خشكسالي و افزايش و –به زير آب رفتن نواحي ساحلي وجزيره ها  –باال آمدن آب دريا ها  –ذوب شدن يخ هاي قطبي  - 6

  /.)5دومورد كافي است ،(افزايش سيالب  –نواحي خشك 

وم 
ل س

فص
  

  /.)5(نادرست  - 7
  /.)5(ازبين بردن كامل جنگل ها در يك ناحيه  )ب             /.)        5( جنگل هاي استوايي) الف - 8
 –فعاليت صنعتي وتوليد انبوه كاالها در كارخانه ها –جاده وساختمان ها بدون برنامه ريزي  ساختن پل، روستاها، وگسترش شهرها و ايجاد - 9

  /.) 5 ، هر موردمورد دو(وانات تجارت اعضاي بدن حي شكار و –مصرف گرايي وتوليد انبوه زباله 
  

ارم
چه

ل 
فص

  

/.) 5يك مورد كافي است ،(عدم خاك حاصلخيز ، عدم آب كافي سرد، مناطق مرتفع و، نواحي گرم وخشك: عوامل طبيعي دفع جمعيت – 10
 امكاناتي مانند دانشگاه، ودوج ،زيارتي مكان هاي گردشگري و،  وجود نواحي صنعتي پايتخت ها، شهرهاي بزرگ و: عوامل انساني جذب جمعيت 

  /.)5يك مورد كافي است ،..(.بيمارستان و
  /.)5(اميد به زندگي ) 2گزينه  - 11
  /.)5(پيشرفت  كاهش نيروي جوان جامعه براي تحصيل،كار و/.) 5(از كار افتاده  افزايش جمعيت سالخورده و - 12

جم
ل پن

فص
  

  /.)5(شاه عباس  - 13

) ب                                                                    /.) 5(ني از قدرتمندي سلسله شيعه مذهب صفوي عثما  ناخشنودي سلطان) الف - 14
   /.)5(از سالح هاي آتشين، مانند توپ وتفنگ   عثماني استفاده سپاه 

رفتارهاي  احداث كاروان سراها و –يعي از راه ها وس ي وجود شبكه –امنيت در سراسر كشور  وجود نظم و –يكپارچه بودن سرزمين ايران  - 15
  /.) 5هرمورد ، دومورد(هاي بزرگ  وجود بازار –پسنديده راهداري 

شم 
ل ش

فص
 

  /.)5(درست-16
  /.)5(براي جلوگيري از نفوذ كشورهاي رقيب به هندوستان ) ب/.) 5(اعتراض به واگذاري امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان ) الف - 17
  /.)5(انگلستان  دخالت هاي روسيه و قطع نفوذ وو  توجه به حفظ استقالل كشور/.)5(سيس مدرسه دار الفنون أت)الف- 18

             خسته نباشيد                                                                                                                                                 
  20  جمع بارم
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