@nohomi9

ghadam.com
نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان8/03 :
تاریخ امتحان8098/0/9 :
زمان پاسخگویی57:دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  8098نام پدر .........................................:

تعداد صفحه 4 :

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

درس :مطالعات اجتماعی

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

بخش سؤاالت اجباری :دانش آموزان عزیز ،لطفاً به تمام سؤاالت صل ففت تا انتهای صل دوازدف پاسخ دفید.
 -1در جنگ جهانی اول ،مردم کدام نواحی به مقابله با قوای اشغالگر انگلیسی پرداختند؟(دو مورد کافی است).

نمره
0/5

.........................................................................................................................................................................................................................................
فصل هفتم

 -2مهمترین خواسته معترضان که در قم و سفارت انگلستان بست نشستند ،چه بود؟ ..............................................................................

0/5

 -3رهبران نهضت ملی شدن نفت ،دکتر مصدق و  ..................................بودند.

0/ 5

 -4چه زمینه هایی باعث وقوع انقالب مشروطه شد؟ (دو مورد کافی است).

1

........................................................................................... ..............................................................................................................................................

فصل هشتم

 -1حکومت پهلوی در13آبان  1343چه کسی را به ترکیه تبعید کرد؟
د) آیت اهلل طالقانی 
ج) دکتر علی شریعتی 
ب) آیت اهلل خامنهای 
الف) امام خمینی(ره) 
 -2از نظر امام خمینی(ره) دادن مصونیت قضایی به آمریکایها ،چگونه اقدامی بود؟
............................................................................................................ .............................................................................................................................
 -3انقالب اسالمی ایران در تاریخ  ...................................به پیروزی رسید.
 -4به دنبال پیروزی انقالب اسالمی،دولتهای سلطهگر برای انحراف و نابودی نظام چه اقداماتی انجام دادند؟(دو موردکافیاست).
............................................................................................................ .............................................................................................................................
 -1ملت به چه چیزی گفته می شود؟
............................................................................................................ .............................................................................................................................

فصل نهم

 -2دو نمونه ویژگی هویّتی روانی بنویسید .که در انسان تغییر میکند؟

.....................................

 -1اولین شرط بقای هر جامعه که بدون آن فعالیتها دچار اختالل میشود؛ کدام گزینه است؟
الف) اعضای خانواده 

ب) مردم خوب

0/5
1
0/5
1

1
0/5

د)جمعیت

 -2در فقه اسالمی صله ارحام شامل چه کارهایی میشود.؟ (دو مورد را بنویسید).
...........................................................................................

0/5

.....................................

 -3یکی از عوامل مهمی که در شکلگیری ارزشها مؤثر است ،عقاید دینی است ،برای آن دو مثال بزنید.
.....................................
.....................................
ج) فرزندان

0/5

1

...........................................................................................

فصل دهم

 -3سپهر دانش آموز پایه نهم است ،برادر کوچکتر او که  5سال سن دارد ،گاهی مزاحم درس خواندن اوست .از طرفی باید در
انتخاب رشته دبیرستان دقت کافی داشته باشد ،اخیراً والدین او بر سر مساله ای باهم اختالف پیدا کردهاند .در چنین شرایطی به
نظر شما او چگونه میتواند به موقع به اهداف و برنامه ها ی خود برسد؟ چه راهکارهایی به او پیشنهاد میکنید؟
............................................................................................................ .............................................................................................................................
..................................................................................................... ............................................................................................................................. .......
..................................................................................................................................................................................................................... ....................
« ادامه سؤاالت بخش اجباری در صفحه دوم »
1

1

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان8/03 :
تاریخ امتحان8098/0/9 :
زمان پاسخگویی57:دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  8098نام پدر .........................................:

تعداد صفحه 4 :

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

درس :مطالعات اجتماعی

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

ردیف

 -2مبلغی که شهروندان براساس قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت میکنند تا صرف هزینههای عمومی کشور شود

0/25

 ..........................نام دارد.
 -3منظور از کلمه« جمهوری » در حکومت ما چیست؟

1

@
no

فصل یازدهم

ho
m

i9

 -1والیت به معنای سرپرستی است .صحیح  غلط 

0/25

............................................................................................................ .............................................................................................................................
 -4دو مورد از وظایف حکومت را بنویسید.
..............................................................................
..............................................................................

1

فصل دوازدهم

 -1فرهنگ نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه دارد .صحیح  غلط 

0/25

 -2در اقتصاد بهره وری را چگونه تعریف کردهاند؟ .............................................................................................................................................
 -3دو نمونه از راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری را بنویسید؟ ............................................................................................................
............................................................................................................ .............................................................................................................................
 -4بهره وری سبز را توضیح دهید................................................................................................................................ ...................................... .
............................................................................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................ .........................................................................
 -5محور اصلی اقتصاد مقاومتی  .............................است.

0/25
0/5
1

0/5

«بخش سؤاالت انتخابی»
دانش آموزان گرامی ،لطفاً در این بخش دو صل را به دلخواه انتخاب کرده و صقط به سؤاالت فمان دو صل پاسخ دفید.
 -1خورشید فقط سرچشمة نور می باشد .صحیح  غلط 

0/25

 -2چهار سیارة نزدیک به خورشید از مواد  ....................................تشکیل شدهاند که سیاره های درونی نامیده میشوند.

0/25

فصل اول

1

 -3نتیجه حرکت وضعی زمین چیست؟ آنها را بنویسید.
............................................................................................................ .............................................................................................................................

1

 -4عرض جغرافیایی را تعریف کنید.
............................................................................................................ .............................................................................................................................
« ادامه سؤاالت بخش انتخابی در صفحه سوم »

2

@nohomi9

ghadam.com
نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان8/03 :
تاریخ امتحان8098/0/9 :
زمان پاسخگویی57:دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

نام ................................................ :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  8098نام پدر .........................................:
درس :مطالعات اجتماعی

تعداد صفحه 4 :

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

«هر که در جستجوى دانش باشد  ،بهشت در جستجوى او برآید  ».پیامبراکرم(ص)
 -1بلندترین فالت جهان کدام است؟
الف) تبت

0/5

ب) ایران

ج) سیبری

 -2شیب قاره محل وجود نفت و گاز می باشد.

د) آناتولی

صحیح  غلط 

فصل دوم

 -3انسانها چگونه میتوانند اقیانوسها را آلوده نموده و به محیط زیست آسیب برسانند؟

0/5
1

............................................................................................................ .............................................................................................................................
.............................................................................................. ............................................................................................................................. ..............
 -4از یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین ،سه منطقه آب و هوایی بوجود میآید ،آنها را بنویسید (.دو مورد کافی است) .
..............................................................................
 -1وجود هر زیست بوم به ارتفاع زمین بستگی ندارد.

..............................................................................

صحیح  غلط 

 -2گسترش شهرها یکی از عوامل  ...........................زیستگاه ها میباشد.
 -3هر یک ازتوضیحات زیر خاص کدام زیست بوم است؟ با خط مشخص کنید(.یک مورد اضافی است).
فصل سوم

الف) زمین پوشیده از یخ و برف

0/5

0/25
0/25
1

 )1تایگا
 )2جنگل های استوایی

ب) درختان سوزنی برگ

 )3توندرا

 -4یکی از راه های صحیح و خردمندانه استفاده از جنگلهای استوایی را بنویسید.

1

............................................................................................................ .............................................................................................................................
 -1مهاجرت روستاییها به شهر از نوع مهاجرت  .....................می باشد.

فصل چهارم

 -2دو عاملی که در دو قرن اخیر موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است کدامند؟
..............................................................................
..............................................................................
 -3مالکهای توسعه انسانی را بنویسید( .دو مورد کافی است).
..............................................................................
..............................................................................
 -4منظور از میانگین سالهای تحصیل چیست؟
................................................................................................ .........................................................................................................................................
« ادامه سؤاالت بخش انتخابی درصفحه چهارم »

3

0/5
1
0/5
0/5

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان8/03 :
تاریخ امتحان8098/0/9 :
زمان پاسخگویی57:دقیقه
نوبت :صبح

باسمه تعالی

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

وزارت آموزش و پرورش

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

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه  8098نام پدر .........................................:

تعداد صفحه 4 :

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

درس :مطالعات اجتماعی

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

فصل پنجم

 -1رسمی شدن مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی صورت گرفت.
 -2کدام اقدام زیر ،مربوط به شاه عباس صفوی میباشد؟
ب) قدرتمند کردن حکومت صفوی
الف) انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان
د) تحکیم و تثبیت حکومت صفوی
ج) رسمی کردن مذهب شیعه
 -3با شکوه ترین بازار در دوره صفویه بازار  ............................نام داشت.
 -4چرا در جنگ ایران و عثمانی ،ایران پیروز نشد؟
......................................................................................... ................................................................................................................................................

فصل ششم

 -1بناهای ساخته شده در دوره کریم خان را بنویسید( .دو مورد کافی است).
............................................................................................................ .............................................................................................................................
 -2در اوایل حکومت قاجار  ، ......................مستعمره انگلستان بود؟
ب)پاکستان 
الف) افغانستان 
د) هندوستان 
ج) ایران 
-3کریم خان بجای عنوان پادشاه ،چه لقبی را برای خود برگزید.
 -4دو مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید.
......................................................... -1

............................................................ -2

دانش آموز گرامی؛ بخش سؤاالت اجباری  87نمره و بخش اختیاری  7نمره می باشد .جمع نمرات برگه امتحانی  03می باشد.
 -2تجدید نظر پس از اعتراض
نمره با عدد با حروف

با حروف

نمره

نمره

نام و نام خانوادگی

0/5
1

0/5
0/5

0/5
1

« موصقیّت شما آرزوی ماست» .
 -1مصحح
نمره با عدد

0/5
0/5

امضاء

نام و نام خانوادگی

4

امضاء

@nohomi9

ghadam.com
راهنماي تصحيح سواالت امتحان هماهنگ استانی درس  :مطالعات اجتماعی
پایه  :نهم دوره اول متوسطه

ساعت شروع 8/03:

زمان پاسخگویی 57 :دقیقه

تاریخ امتحان 8098/0/9 :

نوبت صبح

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 8098

نمره

ردیف

5/2

 -1گزینه « الف » صحيح است ( .امام خمينی (ره) ) (0/2نمره)
 -5امام آن را اقدامی ذلت بار و خالف استقالل کشور شمرد و شاه را به سبب وابستگی به آمریکا به شدت سرزنش کرد0/2( .نمره)
 55 -3بهمن ماه 0/2( 1321نمره)
 -4ایجاد شورش و نا امنی – جنگ تحميلی(دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)

5/2

 -1جمعيتی است که در قلمرو یک سرزمين مشخص مستقر شده و داراي اشتراکات تاریخی ،زبانی ،مذهبی ،اقتصادي و
آرمانهاي مشترک است0/2(.نمره)
 -5اميدوار بودن  -صبور بودن (دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)
(دو مورد کافی است .هر مورد  0/2نمره)
 -3صدقه دادن  -انفاق

5/2

 -1گزینه « د » صحيح است ( .جمعيت) (0/2نمره)
 -5کمک کردن به ارحام و خویشاوندان – دیدار خویشاوندان – مهر و محبت به دوستان و خویشاوندان -صدقه -زکات-کمک
مالی (1نمره)
 -3ابتدا باید بين والدین خود صلح بر قرار کند  ،سپس اسباب سرگرمی برادر کوچکش را فراهم کند ،وقتی آرامش بر قرار شد،
از پدر و مادرش و افراد مجرب و خبره در زمينه انتخاب رشته کمک فکري بگيرد1( .نمره)
(همکاران محترم در خصوص این سوال دانش آموز براي پاسخ گویی کامالً آزاد است).

5/2

 -1صحيح می باشد0/52( .نمره)
 -5ماليات (0/52نمره)
 -3یعنی مردم در آن حق انتخاب و مشارکت دارند و حقوق آنها به رسميت شناخته شده است1(.نمره)
(دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)
 -4اجراي قوانين – تعليم و تربيت -برقراري نظم و امنيت و ...

5/2

فصل دوازدهم

 -1صحيح می باشد0/52(.نمره)
 -5نسبت ستانده ها به داده ها (0/52نمره)
 -3استفاده مناسب از وقت و زمان – اصالح عادت هاي غلط مصرفی و ( ...دو مورد کافی است .هر مورد 0/52نمره)
 -4منظور از بهره وري سبز این است که از ابزارها  ،روش ها و فناوري هاي مختلف در همه مراحل توليد  ،توزیع و مصرف به
گونه اي استفاده کنيم که تأثيرات مضر و منفی فعاليت ها بر محيط زیست به کمترین حد ممکن برسد1( .نمره)
 -2بهره وري (0/2نمره)

5/2

فصل اول

 -5سنگی و جامد (0/52نمره)
 -1غلط است0/52( .نمره)
 -3پدید آمدن شب و روز – اختالف ساعت (دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)
 -4فاصله آن مکان با مدار استوا بر حسب درجه (1نمره)

5/2

فصل هفتم

 -1بوشهر ،فارس و خوزستان (دو مورد کافی است.هر مورد  0/52نمره)
 -5تأسيس عدالتخانه (0/2نمره)
 -3آیت اهلل کاشانی (0/2نمره)
 -4زمينههاي سياسی  -اقتصادي و زمينههاي فکري  -فرهنگی ( دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)

فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم

«« ادامه راهنماي تصحيح در صفحه دوم »»
1

راهنماي تصحيح سواالت امتحان هماهنگ استانی درس  :مطالعات اجتماعی
پایه  :نهم دوره اول متوسطه

ساعت شروع 8/03:

زمان پاسخگویی 57 :دقیقه

تاریخ امتحان 8098/0/9 :

نوبت صبح

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 8098

نمره

ردیف

فصل دوم

 -1گزینه « الف » صحيح است ( .ثبت ) (0/2نمره)
 -5غلط است(0/2نمره)
 -3وارد کردن زباله هاي سمی کارخانه ها ،پالستيک و مواد تجزیه نشدنی به اقيانوس ها -شيوه دفن زباله هاي اتمی در اعماق
اقيانوس ها -صيد بی رویه و انبوه ماهی ها بدون این که فرصت توليد مثل فراهم شود(.دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)
(دو مورد کافی است .هر مورد )0/52
 -4گرم – سرد – معتدل شمالی و جنوبی

5/2

 -1غلط است(0/52نمره)

فصل سوم

 -5تخریب(0/52نمره)
 « -3الف » به شماره 3

« ب » به شماره 1

5/2

( هر مورد صحيح  0/2نمره)

 -4با ایجاد پارک هاي وحش از گونه هاي جانوري و گياهی در معرض خطر مراقبت کنند تا نسل آن ها منقرض نشود1 (.نمره)

فصل چهارم

(دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)
 -5بهبود بهداشت – بهبود تغذیه
 -1داخلی ( 0/2نمره)
(دو مورد کافی است .هرمورد 0/52نمره)
 -3درآمد و رفاه  -اميد به زندگی یا متوسط طول عمر  -سواد و آموزش
 -4متوسط تعداد سالهایی است که دانش آموزان یک کشور در مدرسه حضور پيدا کرده و تحصيل میکنند0/2( .نمره)

فصل پنجم

-5گزینه« ب » صحيح است ( .قدرتمند کردن حکومت صفوي)

 -1صحيح است 0/2( .نمره)
 -3بازار قيصریه (0/2نمره)
 -4زیرا سپاه عثمانی به کمک سالح هاي آتشين مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آنها بی بهره بود توانستند پيروز شوند.
(1نمره)

(0/2نمره)

فصل ششم

(دو مورد کافی است .هر مورد 0/52نمره)
(0/2نمره)

 -1حمام وکيل -بازار وکيل  -مسجد وکيل
 -5گزینه« د » صحيح است ( .هندوستان )
 -3وکيل الرعایا (0/2نمره)
 -1 -4مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي  -5تأسيس مدرسه دارالفنون (دو مورد کافی است .هرمورد 0/2نمره)
«« همکاران محترم خدا قوّت»».
همکاران محترم به سایر پاسخ هاي صحيح نيز نمره تعلق می گيرد.

2

5/2

5/2

5/2

جمع نمره
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