@nohomi9

ghadam.com
باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعی
اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
ردیف

پایه نهم

ساعت شروع 11 :صبح

مدت امتحان 06 :دقیقه

تعداد کل صفحات4 :

شماره صفحه1 :

تاریخ امتحان1331/3/5 :

امتحانات نوبت خرداد ماه 1331
بارم

متن سواالت

بخش اختیاری :دانش آموز عزیز لطفا در این بخش فقط به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید .
سواالت فصل اول
-1
-2
-3

به مکان دقیق قرار گرفتن هر پدیده بر روی زمین چه می گویند .
د )حرکت ظاهری□
ج ) موقعیت مکانی □
ب) نصف النهار □
الف ) مدار □
فاصله هر مکان تا مدار استوا بر حسب درجه را ........................................آن مکان می گویند .
پاسخ کوتاه دهید .
الف ) یک مورد از نتایج حرکت انتقالی زمین را بنویسید .......................................................
ب ) چهار سیاره دورتر از خورشید که از گازهای مختلف تشکیل شده اند به چه سیاراتی معروف ا ند.....................................
ج) سال  333روزه را چه می نامند ...........................................................

0/5

6/5
1/5

سواالت فصل دوم
-4
-5

-3

کدام گزینه از عوامل درونی پیداش و تغییر شکل ناهمواریها بر روی کره زمین می باشد .
ج)گسل یا شکستگی □ د ) فرسایش آبی □
ب ) فرسایش یخچالی □
الف ) فرسایش بادی □
چرا کاوش و مطالعه در بستر اقیانوس ها دشوار می باشد دو دلیل ذکر کنید .
ب ) .................................................
الف ).............................................. ......
دو مورد عوامل موثر بر آب و هوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید .
ب) .......................................................
الف ) .............................................................

6/5

1
1

سواالت فصل سوم
-7

کدام عامل مهمترین و بیشترین تاثیر را در تنوع زیست بوم ها دارد ؟
د ) آب و هوا □
ج ) جنس خاک □
الف ) شکل ناهمواری □ ب ) میزان ارتفاع از زمین □
نوع پوشش گیاهی هر زیستگاه را مشخص کرده وبا خطی به هم وصل کنید ( .یک گزینه اضافی است )
ساوان
الف ) خزه وگلسنگ
بیابان
ب ) درختان کاج وسوزنی برگ
توندرا
ج) درختان بائو باب
تایگا
د ) بوته های خاردار
جنگل های انبوه استوایی

1

-9

جنگل های استوایی از چه نظر دارای اهمیت می باشند  .دو مورد ذکر کنید .
ب ) ................................................................
الف ) .........................................................................

1

-8

ادامه سواالت در صفحه دوم

1

6/5

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعی
اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
ردیف

پایه نهم

ساعت شروع 11 :صبح

مدت امتحان 06 :دقیقه

تعداد کل صفحات4 :

شماره صفحه2 :

تاریخ امتحان1331/3/5 :

امتحانات نوبت خرداد ماه 1331
بارم

متن سواالت

-10

i9

سواالت فصل چهارم

-11

no

سواالت فصل پنجم
 -13من کیستم ؟
از صوفیان زمان خود بودم که پیروان و هواداران زیادی داشتم وخانقاهم در اردبیل مورد توجه مردم بود ؟.......................................
-14
-15

1

علت شکست سپاه صفویان در جنگ چالدران در مقابل سپاه عثمانی چه بود ؟
..................................................................................................................... ...............................
دو اقدام شاه اسماعیل صفوی را بنویسید .
.......................................................... -2
.............................................................. -1

1

@

-12

ho

m

مهاجرت گروهی از مردم افغانستان به کشورهای همسایه به دلیل شرایط جنگ چه نوع مهاجرتی است .
د ) اجباری □
ج ) داخلی □
ب ) اختیاری □
الف ) روزانه □
در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است  .آن دو عامل را فقط نام ببرید .
ب ) ............................................................
الف ) ..................................................
از بین عوامل نا برابری در جهان که در زیر آمده است کدامیک داخلی و کدام یک از علل خارجی نابرابری است .
ب ) فرهنگ و باورهای غلط .............................
الف ) استعمار .......................
د ) نداشتن پشتکار و اراده برای تغییر ..................................
ج ) اشغال نظامی ..........................

6/5

6/5
1
1

سواالت فصل ششم
 -13نخستین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از سلطه خارجی و ستم داخلی نهضت تنباکو بود  .ص □ غ □
-17

کدام پادشاه زیر عنوان ((وکیل الرعایا )) یا نماینده مردم را برای خود برگزید .
ج ) آقا محمد خان قاجار □
ب ) لطفعلی خان زند □
الف ) نادر □

-18

یکی از اقدامات امیر کبیر را بنویسید ...................................... .

-19

د ) کریم خان زند □

6/5

6/5

6/5

طبق عهد نامه گلستان کدام مناطق از ایران جدا شد ؟

1
ادامه سواالت در صفحه سوم

2

@nohomi9

ghadam.com
باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعی
اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
ردیف

پایه نهم

ساعت شروع 11 :صبح

مدت امتحان 06 :دقیقه

تعداد کل صفحات4 :

شماره صفحه3 :

تاریخ امتحان1331/3/5 :

امتحانات نوبت خرداد ماه 1331
بارم

متن سواالت

( بخش اجباری ) دانش آموز عزیز لطفا در این بخش به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید .
سواالت فصل هفتم
-20

جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد  .ص □

-21

قرار داد  1919در زمان نخست وزیری  ..............و با کشور  ......................بسته شد .
ب )وثوق الوله –انگلستان □
الف )رضا خان – شوروی □
د) سید ضیائ الدین طباطبایی – انگلستان □
ج ) وثوق الدوله – شوروی □
یکی از اقدامات رضا شاه در جهت تضعیف ارزش های اسالمی و تخریب فرهنگ ایرانی را بنویسید .
...........................................................................
رهبران نهضت ملی نفت ایران چه کسانی بودند ................................................................... .

-22
-23

غ□

6/5
6/5

6/5
1

سواالت فصل هشتم
-24

یکی از خونین ترین رویدادهای دوران انقالب اسالمی در روز  17شهریور  1357به وقوع پیوست  .ص □ غ □

-25

دو مورد از دسیسه ها و توطئه های دشمنان برای انحراف و نابودی انقالب اسالمی را فقط نام ببرید .
ب ) ....................................................
الف ) ...................................

-23

اساسی ترین تغییرات در قانون انجمن های ایالتی و والیتی چه بود ؟

6/5
1

1

سواالت فصل نهم
-27

جنسیت  ،مکان تولد ،و پدر و مادر از ویژگی های انتسابی هویت می باشد  .ص □

-28

دانش آموزان کشور ما احترام به سالمندان را خوب ؛ مطلوب ؛ و مثبت تلقی می کنند .این یک  ..........است .
د ) عقاید □
ج ) ارزش □
ب ) هنجار □
الف ) نماد □
مهمترین دالیل پیروی از هنجارها چیست ؟ دو مورد
ب ) ..............................................
الف ) .............................................

-30

علی می خواهد به یک ورزشکار خارجی که به ایران سفر کرده درباره ویژگی های هویت ایران توضیح دهد به او کمک کنید و
به دو ویژگی هویت ایرانی او اشاره کنید .
ب ) ..................................................
الف ) .....................................................

-29

ادامه سواالت در صفحه چهارم
3

غ□

6/5

6/5
6/5
1

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:
پایه نهم

سؤاالت امتحان هماهنگ درس  :مطالعات اجتماعی
اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
ردیف

ساعت شروع 11 :صبح

مدت امتحان 06 :دقیقه

تعداد کل صفحات4 :

شماره صفحه4 :

تاریخ امتحان1331/3/5 :

امتحانات نوبت خرداد ماه 1331
بارم

متن سواالت

سواالت فصل دهم
-31
-32

-33

مهمترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد نهاد  .................................است .
دو مورد از عواملی که سبب ناسازگاری زن و مرد می شود را بنویسید .
الف ) ....................................................................
ب ) ..................................................................
داشتن چند فرزند در خانواده چه محاسن (خوبی هایی ) برای کودکان آن خانواده دارد ؟ ذکر دو مورد
الف ) ................................................................
ب ) .................................................................

6/5
1
1

سواالت فصل یازدهم
-34

رضا  18سال دارد او امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر خودشان شرکت کرده او با
این کار از کدام یک از حقوق شهروندی خودش استفاده کرده ؟
ب ) حق برخورداری از عدالت قضایی □
الف ) حق برخورداری از عدالت قانونی □
د ) حقوق فرهنگی □
ج ) حق مشارکت سیاسی □

-35

از مهمترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی ایران دو مورد را بنویسید .
ب ) .....................................................
الف ) ....................................................................

-33

دو مورد از تکالیف و تعهدات شهروندان نسبت به دولت را در جدول زیر بنویسید .

6/5

1

1

رعایت قانون و مقررات
سواالت فصل دوازدهم
-37

با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست به جای واژه بهره وری از بهره وری سبز استفاده می شود  .ص □ غ □

-38

دو راهکار مهم برای افزایش بهره وری در زندگی فردی و خانوادگی را بنویسید .
الف ) .........................................

-39

ب).........................................

6/5

1

منظور از اقتصاد مقاومتی چیست ؟ توضیح دهید .
1
موفق و سر بلند باشید

4

ghadam.com

@nohomi9

باسمه تعالي
ساعت شروع  11 :صبح

بارم سواالت درس  :مطالعات اجتماعي

تاريخ امتحان 1318 /3/ 5 :

پايه  :نهم
اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه

مدت امتحان  06 :دقيقه

شماره صفحه 1:
امتحانات نوبت خرداد ماه 1318

رديف

بارم

راهنماي تصحيح
( فصل اول )
 -2عرض جغرافيايي () 6/5

 -1ج () 6/5

 -3الف ) پيدايش سال و پيدايش فصل ( ذکر يک مورد کافيست )6/5
ب) بيروني ( ) 6/5

ج ) کبيسه () 6/5
( فصل دوم )

 -4ج

( – 5 ) 6/5فشار زياد آب  .تاريکي  .دماي کم در اعماق آب ( ذکر دو مورد کافيست  1نمره)

 -0زاويه تابش خورشيد و عرض جغرافيايي  .دوري ونزديکي به اقيانوس ها ودريا ها  .ارتفاع از سطح زمين
.فشار هوا وجريان باد

( ذکر دو مورد کافيست  1نمره )
(فصل سوم )

 -7د ( ) 6/5
( هر مورد  6/25جمعا  1نمره )

 -8الف ) توندرا ب ) تايگا ج ) ساوان د ) بيابان

 56 -1درصد اکسيژن زمين را توليد مي کند  .انواع محصوالت غذايي  .دارويي  .مواد اوليه صنعتي .
قهوه کاکا ئو  .انواع روغن  .لوازم آرايشي  .کائو چو  .الستيک  .خمير دندان

( ذکر دو مورد کافيست  1نمره )

( فصل چهارم )
 – 11بهبود بهداشت – بهبود تغذيه

 – 16د () 6/5
 – 12الف خارجي ب ) داخلي

د ) داخلي

ج ) خارجي

( هر مورد  6/5جمعا  1نمره )
( هر مورد  6/25جمعا  1نمره )

( فصل پنجم )
 -13شيخ صفي الدين اردبيلي

( ) 6 /5

 -14سپاه عثماني به کمک سالح هاي آتشين مانند توپ وتفنگ که سپاه ايران از آن بي بهره بود پيروز شد
(  1نمره )
 -15به کمک قزلباش ها شروانشاهان و آق قو يونلوها را شکست داد  .تبريز را پايتخت خود قرار داد .
مذهب شيعه را رسمي کرد  .بر ساسر ايران تسلط يافت  .حکومت يکپارچه وقدرتمند بوجود آورد
( ذکر دومورد کافيست هر کدام  6/5نمره )
( فصل ششم )
 – 10ص ( ) 6/5

 – 17کريم خان زند ( ) 6/5

 -18برقرار کردن امنيت و آرامش  .نوسازي تشکيالت حکومتي  .مبارزه با مفاسد اقتصادي واداري
تاسيس دارا لفنون

( ذکر يک مورد کافيست  6/5نمره )

 – 11گرجستان  .داغستان  .باکو  .گنجه

( هر مورد  6/25جمعا  1نمره )
( فصل هفتم )

 -26ص ( ) 6/5

 -21ب ( ) 6/5

 -22مجبور کردن مردم به پوشيدن لباس يکسان  .پوشيدن کاله هاي لبه دار  .محدوديت هايي براي برگزاري
مراسم عزاداري امام حسين ( ع )  .کشف حجاب
 –23دکتر مصدق – آيت اله کاشاني

( ذکر يک مورد کافيست ) 6/5

( هر مورد  6/5جمعا  1نمره )

ادامه راهنما در صفحه دوم

باسمه تعالي
ساعت شروع  11 :صبح

بارم سواالت درس  :مطالعات اجتماعي

تاريخ امتحان 1318 /3/ 5 :

پايه  :نهم
اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه

مدت امتحان  06 :دقيقه

شماره صفحه 2:
امتحانات نوبت خرداد ماه 1318

رديف

بارم

راهنماي تصحيح
( فصل هشتم )
 -24ص ( ) 6/5

 – 25ايجاد شورش وناامني  *.جنگ تحميلي * .ترور شخصيتها ومردم معمولي ( ذکر دو

مورد کافيست هر مورد  6/5جمعا  1نمره )
 * -20شرط مسلمان بودن براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لغو گرديد  * .شرط سوگند به قرآن ياد
کردن انتخاب شوندگان به سوگند به کتاب آسماني تبديل شد  ( .هر مورد  6/5جمعا  1نمره )
( فصل نهم )
 -27ص ( ) 6/5

 – 28ج ( ) 6/5

 * -21اعتقاد به آنها * حفظ آبرو * احترام يا ترس از مجازات *

( ذکر دو مورد کافيست ا نمره )

 * -36ما در سرزمين ايران زندگي مي کنيم * ما مسلمانيم * تاريخ کهن وميراث فرهنگي * زبان مشترک ما
فارسي است * انقالب اسالمي

( ذکر دو مورد کافيست  1نمره )
( فصل دهم )

 -31خانواده ( ) 6/5

 -32انتخاب نادرست همسر *زن ومرد در دو محيط وخانواده جداگانه تربيت يافته اند *

تفاوتهاي فردي * بين نقش هايي که فرد بايد ايفا کند تعارض به وجود آيد ( ذکر دو مورد کافيست  1نمره )
 -33تجربه اجتماعي شدن ورشد اجتماعي کودکان افزايش مي يابد * کودکان همبازي دارند و الگو برداري از
رفتارهاي خواهر وبرادر شکل مي گيرد و مجبور نيستند با افراد بزرگسال در ارتباط باشند * فرزندانشان در
آينده از داشتن عمو  .خاله .دايي  .عمه برخوردار خواهند بود ( ذکر دو مورد کافيست  1نمره )
( فصل يازدهم )
 -34ج ( ) 6/5

-35تعيين سياست هاي کلي نظام ونظارت بر حسن اجراي آن * فرماندهي کل نيروهاي

مسلح * عفو .تخفيف مجازات محکومان در حدود موازين الهي * نصب  .عزل  .وقبول استعفاي فقهاي شوراي
نگهبان  .رئيس قوه قضائيه .رئيس سازمان صدا وسيما  .فرماندهان نظامي  .انتظامي  .سپاه پاسداران
( ذکر دو مورد کافيست هر مورد  6/5جمعا  1نمره )
 -30همکاري با دولت * پرداخت ماليات وعوارض * دفاع از کشور ( ذکر دو مورد کافيست  1نمره )
( فصل دوازدهم )
 -37ص (  – 38 ) 6/5استفاده مناسب از وقت وزمان* نظم وترتيب وانضباط در کارها * اصالح عادت هاي
غلط مصرفي * انجام دادن کارها از روي آگاهي * تنظيم جدول بودجه اقتصادي ( ذکر دو مورد کافيست  1نمره
 – 31در شرايط سخت بتوانيم کمترين اتالف هزينه را داشته باشيم – روي پاي خود بايستيم – از توليد ملي
حمايت کنيم –از اسراف بپرهيزيم از منابع وامکانات حداکثر استفاده را بکنيم ( هر قسمت  6/25صدم و مجموعا
 1نمره )
همکار گرامي خسته نباشيد

