ghadam.com
٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی :

ادار ٜوُ آٔٛزش ٚپرٚرش استاٖ ٔروسی
ٔذیریت/ادار ٜآٔٛزش ٚپرٚرش ...................

٘اْ پذر:

ادارُ سٌجش

٘اْ آٔٛزضٍا: ٜ
ردیف

ّواٌّگ استاًی پایِ ًْن

ردیف

@nohomi9
٘اْ درض  :هطالعات اجتواعی
تاریخ 1398/03/11 :

ٚلت الزْ  60 :دقیقِ

پایًْ : ٝــــن

ساػت ضرٚع  15 :عصر

٘ٛتت  :خـــــرداد

دا٘ص آٔٛزاٖ ٌرأی سٛاالت در  4صفح ٝتٙظیٓ ضذ ٜاست .

تارْ

(بخش اجباری)داًش آهَز عسیس لطفاً بِ ّوِ سَاالت فصل ّفتن تا دٍازدّن ،پاسخ هٌاسبی دّیذ.
 -1تؼذ از وذْ حادثٔ، ٝظفراِذیٗ ضا ٜتسّیٓ خٛاستٞ ٝای ّٔت ضذ ٚفرٔاٖ ٔطرٚط ٝرا صادر ورد؟
اِف -تست ٘طیٙی در حرْ حضرت ػثذاِؼظیٓ

/5

ب -ت ٝچٛب تستٗ تازرٌا٘اٖ
د -تست ٝضذٖ تازار

جٟٔ -اجرت ػّٕا ت ٝلٓ

 -2چرا ضیخ فضُ اهلل ٘ٛری و ٝدر آغاز پطتیثاٖ ٔطرٚط ٝتٛد ،ت ٝا٘تماد ٔٚخاِفت تا ٔطرٚط ٝپرداخت؟

1

فصل 7

 -3رضا ضا، ٜاز چ ٝطریمی سؼی در تضؼیف ارزش ٞای اسالٔی ٚتخریة فر ًٙٞایرا٘ی داضت ؟(دٛٔ ٚرد)

1

-1ا٘مالب اسالٔی ایراٖ تا ضؼار ٔحٛری .......................،......................،.....................،....................ت ٝپیرٚزی رسیذ.

1

فصل -2 8در جذ َٚزیر ،دالیل هختلف ًارضایتی هردم ازرشین شاُ ،در آستا٘ ٝپیرٚزی ا٘مالب راتٛٙیسیذ.
سیاسی

1/5

فرٍٙٞی
التصادی
 -1ت ٝآٌاٞی ٚا٘ذیطٔ ٝطترن اػضای یه جأؼٔ.............ٝی ٌٛیٙذ؟
اِفٛٞ -یت

ب -فرًٙٞ

جٕ٘ -اد

/5
دٙٞ -جار

 -2تا تٛج ٝتٔ ٝتٗ زیر ابعاد َّیت را ٔطخص وٙیذ:
((ٔٗ ػّی ٞستٓ ،درضٟر اران ز٘ذٌی ٔی و15،ٓٙساَ سٗ دارْ ٚتا تٛج ٝت ٝلذ تّٙذی و ٝدارْ ،ػض ٛتاضٍاٚ ٜاِیثاَ

1/5

ٞستٓ ٕٞٚیٗ ٚرزش تاػث ضذ ٜو ٝفردی خٛضحاَ ٚأیذٚار تاضٓ)).
فصل 9

ٚیصٌی جسٕی :
ٚیصٌی اخاللی:
ٚیصٌی اجتٕاػی:
 -3ت٘ ٝظر ضٕا آیا صحیح است و ٝخٛد یادیٍراٖ را ت ٝدِیُ ٚیصٌی ٞای ا٘تساتی سرز٘ص وٙیٓ چرا؟

1

/5

ادار ٜوُ آٔٛزش ٚپرٚرش استاٖ ٔروسی

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی :

ٔذیریت/ادار ٜآٔٛزش ٚپرٚرش ...................

٘اْ پذر:

ادارُ سٌجش

٘اْ آٔٛزضٍا: ٜ
ردیف

ّواٌّگ استاًی پایِ ًْن

٘اْ درض  :هطالعات اجتواعی
تاریخ 1398/03/11 :

ٚلت الزْ  60 :دقیقِ

پایًْ : ٝــــن

ساػت ضرٚع  15 :عصر

٘ٛتت  :خـــــرداد

 -1اِٚیٗ ٌاْ در را ٜتطىیُ یه خا٘ٛادٔ ٜتؼادَ ٚسآِ ،دلت در ا٘تخاب ٕٞسر است .صحیح

غّط

-2ضٕا در ٘مص سرپرست خا٘ٛاد ،ٜاٌر فرز٘ذتاٖ رفتار ٘أٙاسة ٘ٚاٙٞجاری داضت ٝتاضذ ،تا چ ٝرٚش ٞای صحیح ٚی را

/5
1

تٙثیٔ ٝی وٙیذ؟(رور دٛٔ ٚرد)

i9

فصل10

ho
m

((-3خا٘ٛادٞای را در ٘ظر تٍیریذ و ٝپذردرآٔذ وافی ٘ذاردٕ٘ ٚی تٛا٘ذ ٞسیٞ ٝٙای ز٘ذٌی را تأیٗ وٙذ))ت٘ ٝظر ضٕا
ٚظیف ٝاػضای خا٘ٛاد ٜچیست؟

@
no

 ٟٓٔ -1تریٗ روٗ حىٔٛت جٕٟٛری اسالٔی ایراٖ وذاْ است؟
اِف -رٞثری

ب -لٔ ٜٛمٝٙٙ

ج -لٔ ٜٛجریٝ

1

/5

د -ل ٜٛلضائیٝ

-2دٛٔ ٚرد از ٚظایفی و ٕٝٞ ٝحىٔٛت ٞا تر ػٟذ ٜدار٘ذ را تٛٙیسیذ؟

1

فصل11
ٔ -3ردْ ازچ ٝراٞ ٜایی ٔی تٛا٘ٙذ ،در وطٛرٔطاروت سیاسی داضت ٝتاضٙذ؟(رور دٛٔ ٚرد)

1

-1در وذاْ یه از ٔٛارد زیر بْرُ ٍری ٚجٛد ٘ذارد؟

/5

اِف -وارٞا را اِٛٚیت تٙذی وٙیٓ.
ج -از ٔٙاتغ ا٘رشی درست استفاد ٜوٙیٓ.

فصل12

بٚ -سایُ را سر جای خٛد لرار دٞیٓ.
د-سؼی وٙیٓ ٚسایُ داخُ خا٘ ٝرا خٛدٔاٖ تؼٕیر وٙیٓ.

-2د ٚراٞىار ٔ ٟٓترای افسایص تٟرٚ ٜری در ز٘ذٌی فردی ٚخا٘ٛادٌی را تٛٙیسیذ؟

1

ٙٔ -3ظٛر از التصاد ٔمأٚتی چیست؟

1

2

ghadam.com
٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی :

ادار ٜوُ آٔٛزش ٚپرٚرش استاٖ ٔروسی
ٔذیریت/ادار ٜآٔٛزش ٚپرٚرش ...................

٘اْ پذر:

ادارُ سٌجش

٘اْ آٔٛزضٍا: ٜ
ردیف

ردیف

@nohomi9
٘اْ درض  :هطالعات اجتواعی

ّواٌّگ استاًی پایِ ًْن

تاریخ 1398/03/11 :

ٚلت الزْ  60 :دقیقِ

پایًْ : ٝــــن

ساػت ضرٚع  15 :عصر

٘ٛتت  :خـــــرداد

(بخش اختیاری)داًش آهَز عسیس در ایي بخش دٍ فصل را در جذٍل زیر اًتخاب ٍفقط بِ سَاالت ّواى دٍ فصل پاسخ دّیذ.

فصُ 1

فصُ3

فصُ2

فصُ4

-1سٔ ٝىا٘ی و ٝرٚی یه ٔذار لرار دار٘ذ ،ػرض جغرافیایی یىسا٘ی دار٘ذ.

فصُ5
صحیح

فصُ6
غّط

-2اٌر تررٚی ٘صف اِٟٙار ٔثذا ساػت  12تاضذ ٘،صف اِٟٙار 45درج ٝضرلی ،ساػت چٙذ است؟
اِف9 -
فصل 1

ب15-

/5
/5

د9/20 -

-3پیذایص فص٘ َٛتیج ٝحروت  ................زٔیٗ است.

/5

-4ط َٛجغرافیایی یه ٔىاٖ را تؼریف وٙیذ؟

1

-1تطىیُ اترٞا ٚتسیاری از تغییرات آب ٛٞٚایی ،در وذاْ الی ٝاز ٛٞاور، ٜا٘جاْ ٔی ٌیرد؟

/5

اِفٚ -رد سپٟر(ترٚپٛسفر)

فصل2

ج15/10 -

تارْ

جٔ -سٚسفر

ب -استراتٛسفر

د -ترٔٛسفر

-2چرا سفر ت ٝاػٕاق الیا٘ٛض ٞا ،دضٛارتر از صؼٛد ت ٝلّٞ ٝا است؟(رور دٛٔ ٚرد)

1

-3تا رور دٛٔ ٚرد تٛٙیسیذ ٌ ،رْ ضذٖ ور ٜزٔیٗ ،چ ٝپیأذ ٞای ٘اخٛضایٙذی ٔی تٛا٘ذ داضت ٝتاضذ؟

1

-1درٔٛرد زیست بَم وذاْ جّٕ ٝدرست است:

/5

اِف-زیست ت ،ْٛیه ٘احی ٝوٛچه جغرافیایی است.
ب -در زیست ت، ْٛا٘ٛاع خاصی از ٌیاٞاٖ ٚجا٘ٛراٖ ز٘ذٌی ٔی وٙٙذ.
جٞ -ر اوٛسیستٓ ،از چٙذ زیست ت ْٛتطىیُ ضذ ٜاست.
دٞ -ر زیست ت٘ ،ْٛاحیٔ ٝطخصی ٘ذارد.
فصل3

-2در ٔٛرد زیست بَم ّا ٌسیٞ ٝٙای ٔرتثط سٕت راست را تٌ ٝسیٞ ٝٙای سٕت چپ ٚصُ وٙیذ.
 -1ت٘ٛذرا

اِف-تأثٛ

 -2تایٍا

ب -سرٚ ٚواج

-3ساٚاٖ

ج-خسٌّٚ ٜسًٙ

 -4جٞ ٍُٙای استٛایی

د -تائٛتاب
 -ٜتٛتٞ ٝای خار

 ٟٓٔ-3تریٗ ػٛأّی و ٝتاػث تخریة زیستٍاٞ ٜا ضذ ٜاست را تٛٙیسیذ؟(رور دٛٔ ٚرد)

3

1

1

ادار ٜوُ آٔٛزش ٚپرٚرش استاٖ ٔروسی

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی :

ٔذیریت/ادار ٜآٔٛزش ٚپرٚرش ...................

٘اْ پذر:

ادارُ سٌجش

٘اْ آٔٛزضٍا: ٜ
ردیف

ّواٌّگ استاًی پایِ ًْن

٘اْ درض  :هطالعات اجتواعی
تاریخ 1398/03/11 :

ٚلت الزْ  60 :دقیقِ

پایًْ : ٝــــن

ساػت ضرٚع  15 :عصر

٘ٛتت  :خـــــرداد

ٔ-1یساٖ ط َٛػٕر یا أیذ ت ٝز٘ذٌی در یه جأؼ٘ ٝطاٖ دٙٞذ ٜچیست؟
اِف -التصاد

ب -درآٔذ

ژ

ج -آٔٛزش

/5
د -سالٔت ٚتٟذاضت

-2د ٚػأُ و ٝدر لرٖ اخیر ٔٛجة واٞص چطٍٕیر ٔري ٔٚیر ضذ ٜاست را ٘اْ تثریذ؟
-1
فصل4

1

-2

-3ت٘ ٝظر ضٕا وطٛرٞایی و ٝالتصاد ٚدرآٔذ آٟ٘ا تر پای ٝفرٚش ٘فت است ،در حاَ ٚآیٙذ ٜتا چٔ ٝطىالتی رٚترٚ
1

ٔی ض٘ٛذ؟(رور دٛٔ ٚرد)

-1صٙؼت ٘ساجی ایراٖ در زٔاٖ صفٛی ،تا صٙؼت ٘ساجی ارٚپا رلاتت ٔی ورد .صحیح

ژ

/5

غّط ژ

-2در دٚرا ٖ صفٛی ٝت ٝدِیُ ٚجٛدٚ.............................................ترلراری..................... ......................در سراسر وطٛر،

1

ضرایط ٔٙاسثی ترای ر٘ٚك ز٘ذٌی اجتٕاػی ٚالتصادی پذیذ آٔذ.
فصل 5

1

-3دالیُ سیاسی ٘ٚظأی ضؼف ٚفرٚپاضی حىٔٛت صفٛی ،تؼذ از ضا ٜػثاض ا َٚچ ٝتٛد؟
دِیُ سیاسی.............................................................................................. :
دِیُ ٘ظأی.................................................................................................... :

/5

-1در ٔٛرد ًادر شاُ وذاْ جّٕ٘ ٝادرست است:
اِف -ترای ٘جات ایراٖ ،ت ٝیىی از ضاٞسادٌاٖ پیٛست.
ب٘ -یرٞٚای رٚسیٚ ٝػثٕا٘ی را از ایراٖ تیر ٖٚرا٘ذ.
ج -افغاٖ ٞا را سروٛب ورد.

ژ
ژ

ژ

د -اٚضاع اجتٕاػی ٚالتصادی ایراٖ در زٔاٖ ا ٚتٟثٛد یافت.
فصل 6

ژ

ٞ-2ذف دِٚت اٍّ٘ستاٖ از جذا وردٖ افغا٘ستاٖ ٚتخص ضرلی سیستاٖ از ایراٖ ،چ ٝتٛد؟

1

٘ .......................................-3خستیٗ حروت جذی ٔردْ ،ترای رٞایی از ٘فٛر ٚسّط ٝخارجی در ایراٖ تٛد.

/5

-4دیذٌا ٜأیر وثیر ،در سیاست خارجی چ ٝتٛد؟

/5

ٕ٘ر ٜتا ػذد :

ٕ٘ر ٜتا حرٚف :

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی ٔصحح :
« ٔٛفك  ٚپیرٚز تاضیذ »

4

تاریخ :

أضاء :

ghadam.com

راهنمای تصحیح
سدیف

اداسُ کل آهَصش ٍپشٍسش استاى هشکضی
هذیشیت/اداسُ آهَصش ٍپشٍسش ...................

@nohomi9
ًام دسس  :مطالعات اجتماعی
تاسیخ 1398/33/11 :

اداره سنجش
هماهنگ استانی پایه نهم

ًَتت  :خـــــرداد ( عصر )

ّوکاساى گشاهی سَاالت دس  4صفحِ هی تاشذ .

فصل -1 7گضیٌِ ج(ٍ -2)/5ی هؼتقذ تَد افشادی کِ سّثشی اًقالب سا تِ دست گشفتٌذ تِ اسالم اػتقادی ًذاسًذ ٍهی خَاٌّذ
افکاس ٍفشٌّگ کشَس اسٍپایی سا دس ایشاى گستشش دٌّذ -3)1(.هجثَس کشدى هشدم تِ پَشیذى لثاس یکساى ٍکالُ لثِ
داس-هحذٍدیت تشای تشگضاسی هشاسن هزّثی اص جولِ ػضاداسی اهام حسیي (ع)ٍ-رکش هَاسد دیگش()1
فصل8

 -1استقالل،آصادی،جوَْسی،اسالهی (-2)1سیاسیٍ:اتستگی سیاسی حکَهت پْلَی تِ تیگاًگاى ٍدخالت آهشیکا دس
اهَس ایشاى ،رکش هَاسد دیگش .فرهنگی :تی تَجْی تِ فشٌّگ ٍاسصش ّای اسالهی ٍ سٍاج تی تٌذٍتاسی ٍتخشیة اسصش
ّای اسالهی تا تشًاهِ ّای سادیَ ،تلَیضیَى ٍسیٌوا ،رکش هَاسد دیگش .اقتصادی:حیف ٍهیل ٍغاست ثشٍت کشَس تَسظ
خاًذاى پْلَی دس حالی کِ تیشتش هشدم دس فقش ٍهحشٍهیت صًذگی هی کشدًذ)1/5(.

فصل9

-1گضیٌِ ب( -2 )/5جسمی15 :سال سي ٍقذ تلٌذ .اخالقی :فشدی خَشحال ٍاهیذٍاس .اجتماعی:ساکي اساک
ٍػضَتاشگاُ ٍالیثال(-3 )1/5خیش صیشا ها ٍدیگشاى دس تِ ٍجَد آهذى ٍیژگی ّای اًتساتی ّیچ ًقشی ًذاسین)/5(.

فصل -1 13صحیح (-2)/5سوال واگرا هاًٌذً،شاى دادى ًاسضایتی ،تی اػتٌایی ،رکش هَاسد دیگش(-3)1سوال واگرا هاًٌذ ،پاییي
آٍسدى سطح تَقؼات ،تحول سختی ّا ٍهشکالت ّ،وکاسی ٍهشَست اػضا تشای سفغ هشکل هالی()1
فصل  -1 11الف-گضیٌِ الف (ٍ -2 )/5ضغ قَاًیي ٍهقشسات ،تشقشاسی ًظن ٍاهٌیت ،رکش هَاسد دیگش(-3)1ششکت دس اًتخاتات
،ػضَیت ٍّوکاسی دس احضاب ٍاًجوي ّای سیاسی ،ششکت دس ساّپیوایی)1(.
فصل-1 12گضیٌِ د(-2 )/5استفادُ هٌاسة اص ٍقت ٍصهاى ً-ظن ٍتشتیة ٍاًضثاط دسکاسّا-رکش هَاسد دیگش(-3 )1یؼٌی دس
ششایظ سخت تتَاًین کوتشیي اتالف ّضیٌِ سا داشتِ تاشین ،سٍی پای خَد تایستین اص تَلیذ هلی حوایت کٌین،اص اسشاف
تپشّیضین ،رکش هَاسد دیگش()1
فصل1

 -1صحیح(-2 )/5گضیٌِ ب ( -3)/5اًتقالی(-4 )/5فاصلِ آى هکاى تا ًصف الٌْاس هثذا تش حسة دسجِ()1

فصل2

-1گضیٌِ الف(-2 )/5فشاس صیاد آب ،تاسیکی ٍدهای کن آب(-3 )1رٍب شذى یخ ّای قطثی ،تاال آهذى آب دسیا ،رکش
هَاسد دیگش()1

فصل3

 -1گضیٌِ ب(-1 -2 )/5ج -2ب-3د-4الف(-3 )1فؼالیت ّای صٌؼتی ٍتَلیذ اًثَُ کاالّا دس کاسخاًِ ّا –هصشف گشایی
ٍتَلیذ اًثَُ صتالِ –رکش هَاسد دیگش()1

فصل4

 -1گضیٌِ د(-1-2 )/5تْثَد تْذاشت -2تْثَد تغزیِ(-3)1سوال واگرا هاًٌذ توام شذى ًفت-تحشین ًفت اص سَی
کشَسّای خاسجی –رکش هَاسد دیگش()1

فصل5

 -1صحیح(-2)/5حکَهت هشکضی ًیشٍهٌذ ٍتشقشاسی ًظن ٍاهٌیت(-3)1دلیل سیاسی:ضؼف ٍتی لیاقتی شاّاى .دلیل
نظامی:اختالف ٍدسگیشی تیي هقام ّای کشَسی ٍلشکشی()1

فصل  -1 6گضیٌِ د(-2 )/5حفظ هستؼوشُ خَد یؼٌی ٌّذٍستاى(ًْ-3 )1ضت تٌثاکَ(-4 )/5تَجِ ٍیژ ّای تِ حفظ استقالل
کشَس داشت()/5
« ًظش ّوکاساى هحتشم دس تصحیح صائة هی تاشذ».
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