@nohomi9

ghadam.com
نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :
تاریخ امتحان5391/3/9 :

باسمه تعالی

شماره داوطلب .............................. :

وزارت آموزش و پرورش

نام .................................................. :
نام خانوادگی................................... :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

زمان پاسخگویی51 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 8931نام پدر............................................:
تعداد صفحه 2 :

طرح جامع
ردیف

نام آموزشگاه................................... :

درس :مطالعات اجتماعی

«هر که در جستجوى دانش باشد  ،بهشت در جستجوى او برآید  ».پیامبراکرم(ص)

نمره

بخش سؤاالت اجباری :دانش آموزان عزیز ،لطفاً به تمام سؤاالت فصل هفتم تا انتهای فصل دوازدهم پاسخ دهید.
 -8مؤسسه بیمه برای جبران  ..........................................و جانی بوجود آمده است.

0/5

 -2توزیع در لغت به معنی  .......................................است.

0/5

 -9مهم ترین سازمانی که مسؤلیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد ....................................................،است.

0/5

 -4بنیان گذار سلسله هخامنشیان چه کسی بود؟

0/5

الف) کوروش

ب) داریوش

ج) خشایار شاه

از کتاب پایه هفتم

 -5مهم ترین محصول زراعی ایرانیان باستان پنبه بود.

صحیح

د) هخامنش
غلط

0/5

 -6در زمان ساسانیان جامعه به چند طبقه تقسیم می شد ؟ آنها را بنویسید.

8

 -7وسایل مطالعه در جغرافیا را بنویسید(.چهار مورد کافی است).

8

از کتاب پایه هشتم
پایه نهم

 -1دو منطقه پرجمعیت ایران را کدامند؟

0/5

 -8به اموال و دارایی های که وقف میشود ............................ ،میگویند.
 -2نخستین کسانی که به رسول خدا ایمان آوردند ............................................ ،و حضرت خدیجه بودند.
غلط
صحیح
 -9مسجداالقصی در بیت المقدس قرار دارد.
 -4خانواده آقای محبی قرار است با کشتی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام بروند و برای رسیدن به آنجا فرصت کمی دارند.
شما برای عبور کشتی آنها ،کدام آبراهه (کانال ) را به آن ها پیشنهاد میکنید  ،تا سریعتر به مقصد برسند................................. .
 -5کم وسعتترین قارههای مسکونی جهان کدام یک از موارد زیر است؟
د) اروپا
ج) استرالیا و اقیانوسیه
ب) آفریقا
الف) آمریکا
 -6چه چیزی سبب شده است رشد جمعیت در قاره آفریقا افزایش پیدا کند؟
 -7سه قاعدهای که در هنگام خشم و عصبانیت باید بخاطر بسپارید را بنویسید.

0/5
0/5
0/5
0/5

8
8/5

 -8زمین هر  24ساعت یکبار به دور محور خود میچرخد ،که به آن حرکت  ............................میگویند.

0/5

 -2به مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر ،مهاجرت  ..................................میگویند.

0/5

 -9محبت والدین به یکدیگر و به کودکان موجب  ....................................در کانون خانواده میشود.

0/5

 -4قوه مجریه شامل رئیس جمهور  ............................. ،و وزارتخانهها است.

0/5

«« ادامه سؤاالت در صفحه دوم »»
1

0/5

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :
تاریخ امتحان5391/3/9 :

باسمه تعالی

شماره داوطلب .............................. :

وزارت آموزش و پرورش

نام .................................................. :
نام خانوادگی................................... :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

زمان پاسخگویی51 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 8931نام پدر............................................:
طرح جامع

تعداد صفحه 2 :

ردیف

نام آموزشگاه................................... :

درس :مطالعات اجتماعی

نمره

«هر که در جستجوى دانش باشد  ،بهشت در جستجوى او برآید  ».پیامبراکرم(ص)

0/5

 -5در زمان قاجار  ......................مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد.
گزینه صحیح را با عالمت «  » مشخص کنید.

i9

 -8کدام یک از پادشاهان زیر قرارداد «  »8383را تأیید نکرد؟
ج) ناصر الدین شاه

ho
m

الف) احمد شاه 

ب) محمد شاه 

ج) جنگل های بارانی استوایی

د) ساوان

د) فتحعلی شاه

 -2کدام یک از زیست بومهای زیر بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟

0/5

 -9بنیان خانواده بر چه چیزی استوار است؟
الف) فرزندان 

ب) احترام به والدین 

0/5

@
no

الف) تایگا 

ب) توندرا

0/5

د) ازدواج

ج) مشاوره قبل از ازدواج

 -4فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه «عرض جغرافیایی» آن مکان است.

صحیح

غلط

0/5

-5کف اقیانوس ها و دریاها همانند سطح خشکی ها ناهمواری ندارد.

صحیح

غلط

0/5

ادامه پایه نهم

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 -8محل تماس اقیانوس ها با خشکیها با ژرفایی کمتر از 200متری را چه مینامند؟ .....................................................................

0/5

 -2پایتخت شاه اسماعیل کدام شهر بود؟ .....................................................................

0/5

 -9پایه گذار سلسله افشاریه چه کسی بود؟ .....................................................................

0/5

 -4پس از رحلت امام خمینی(ره) کدام مجلس آیت اهلل خامنه ای را به عنوان رهبر انقالب برگزید؟ ..................................................

0/5

 -5در جهانبینی توحیدی اسالم حق مالکیت مطلق همه موجودات از آن کیست؟ ..................................................

0/5

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -8حق بر خورداری از «عدالت قضایی » را توضیح دهید............................................................................................................................. .

8

 -2عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان را بنویسید( .دو مورد کافی است).

8

 -9نام دو محصول که در زمان صفویه به کشورهای همسایه صادر میشد ،را بنویسید.

«« موفق باشید»» .

2

0/5

جمع نمره

20

@nohomi9

ghadam.com
راهنماي تصحيح سواالت امتحان هماهنگ استانی درس  :مطالعات اجتماعی

تاریخ امتحان 5391/3/9 :

طرح جامع

پایه  :نهم دوره اول متوسطه

ساعت شروع 51:

زمان پاسخگویی 51 :دقیقه

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 5391

نمره

ردیف

پایه هفتم

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.
-3سازمان ميراث فرهنگی(0/5نمره)
-2پخش کردن(0/5نمره)
 -1زیانهاي مالی(0/5نمره)
-5غلط است (0/5نمره)
 -4گزینه « الف » صحيح است ( .کوروش) (0/5نمره)
(هر مورد 0/25نمره)
 -6عامه مردم  -اشراف
 -7نقشه  -کره جغرافيایی – اینترنت (رایانه) – عکس هاي ماهواره اي و معمولی و هوایی (دو مورد کافی است .هر مورد
0/5نمره)
 -8تهران – منطقه شمال کشور (ناحيه خزري) (دو مورد کافی است .هر مورد 0/5نمره)
 -2حضرت علی (ع) (0/5نمره)

پایه هشتم

 -1موقوفات(0/5نمره)
 -4کانال پاناما(0/5نمره)
(0/5نمره)
 -5گزینه « ج » صحيح است ( .استراليا و اقيانوسيه )
 -6بهداشت و واکسيناسيون (دو مورد کافی است .هر مورد  0/5نمره)
 -7به خودم صدمه نزنم – به دیگران صدمه نزنم – به وسایل خودم و دیگران آسيب نزنم(سه مورد کافی است .هر مورد 0/5نمره)
جاهاي خالی
 -1حرکت وضعی (0/5نمره)
 -4وزیران ( 0/5نمره )

 -3صحيح است0/5( .نمره)

 -2خارجی (بين المللی) ( 0/5نمره)
 -5امير کبير( 0/5نمره)

 -3آرامش (0/5نمره)

چند گزینه اي
 -1گزینه « الف» صحيح است( .احمد شاه) (0/5نمره)
 -2گزینه « ج » صحيح است ( .جنگلهاي بارانی استوایی) (0/5نمره)
 -4صحيح است0/5( .نمره)
 -3گزینه « د » صحيح است ( .ازدواج) (0/5نمره)
پایه نهم

پاسخ هاي کوتاه
 -1ایوان خشکی(فالت قاره) (0/5نمره)
(0/5نمره)
 -4مجلس خبرگان

(0/5نمره)
 -2تبریز
 -5خداوند متعال (0/5نمره)

5

2/5

2/5
 -5غلط است0/5( .نمره)
 -3نادر (0/5نمره)

2/5

پاسخ هاي کامل
 -1شهروندان حق دادخواهی دارند  -و هر کس می توانند به این منظور به دادگاه هاي صالح مراجعه کند - .شهروندان
حق دارند در همه دادگاه ها براي خود وکيل مدافع انتخاب کنند( .هرمورد 0/5نمره)
(دو مورد کافی است .هر مورد 0/25نمره)
 -2ارتفاع از سطح زمين – فشار هوا  -جریان باد
 -3خشکبار – قالی هاي نفيس -پارچه هاي مخملی و ابریشمی (دو مورد کافی است .هر مورد 0/25نمره)
«« همکاران محترم خدا قوّت»».
همکاران محترم به سایر پاسخ هاي صحيح نيز نمره تعلق میگيرد.

1

5

جمع نمره

2/5

20

