@nohomi9

ghadam.com
باسمه تعالی

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

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :

وزارت آموزش و پرورش

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

تاریخ امتحان5391/3/9 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

زمان پاسخگویی51 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه8931
نوبت :عصر

درس :مطالعات اجتماعی

تعداد صفحه 4 :

نام پدر.......................................:
نام آموزشگاه.............................:
نمره

ردیف
بخش سئواالت اجباری :دانش آموزان عزیز ،لطفا به تمام سئواالت فصل هفتم تا انتهای فصل دوازدهم پاسخ دهید.

 -1امیر کبیر ،ناصرالدین شاه را به قتل رساند.

صحیح

غلط

1/25
1/25

 -2هم زمان با حکومت قاجار ،چه رویدادی در فرانسه رخ داد؟
فصل هفتم

 -3جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟ ......................................................................................... ...
د) 11سال
ج)  2سال
ب)  8سال
الف)  4سال
 -4محمد رضا شاه برای سرکوب شدید مخالفان سازمان  ........................را تأسیس کرد؟
 -5دو نمونه از اثرات سوء جنگ جهانی دوم در کشور ایران را بنویسید.
............................................................................................
......................................................................................... ...

فصل هشتم

 -1کدام یک از علما در سال  1341با تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی مخالفت کرد و توانست آن را لغو کند؟
د) آیت اهلل طالقانی
ج) آیت اهلل خمینی (ره) 
ب) آیت اهلل خامنه ای
الف) آیت اهلل مطهری
 -2انقالب اسالمی ایران با چه شعاری به پیروزی رسید؟ ........................................................................................................................ .........
 -3نام نهادهایی که پس از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل شد را بنویسید(.دو مورد کافی است.................................................................. ).
 -1جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد.

صحیح

غلط

 -2اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد درکجا شکل میگیرد؟

1/5
1/5
1
1/5
1
1
1/25

فصل نهم

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

1/25

 -3دو نمونه از ویژگی های ،هویت جسمانی را بنویسید....................................................................................... .

1/5

 -4هنجارچیست؟ ............................................................................................................................................................................................. ....

1/5
1

 -1یکی از عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد میشود را بنوییسید........................................................................................................... .

1/5

 -2صلهی ارحام چیست؟ ................................................................................................................................................................................. ....

1/5

 -3رقابت سالم در بین کودکانی که تک فرزند هستند بیشتر است یا چند فرزند؟

1/5

 -5عمده ترین عناصر هویت یک ملت کدامند؟(دو نمونه کافی است...................... ...... ).

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

فصل دهم

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

1

 -4چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است؟ ................................................................................................................................

فصل یازدهم

 -1رهبری در جمهوری اسالمی ایران بر پایه  ..........................است؟

1/5

 -2قوه مقننه شامل چه افرادی است؟(دو مورد کافی است).

1/5

 -3کلمه « اسالمی» در حکومت اسالمی نشانگر چیست؟

1/5

...............................................................................................................................................................................................................................
 -4حق برخورداری از عدالت قانونی یعنی چه؟ .......................................................................... ......................................................................
............................................................................................................ ....................................................................................................................
«« ادامه سؤاالت بخش اجباری در صفحه دوم »»
1

1

باسمه تعالی

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

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :

وزارت آموزش و پرورش

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

تاریخ امتحان5391/3/9 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

زمان پاسخگویی51 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه8931
نوبت :عصر

درس :مطالعات اجتماعی

تعداد صفحه 4 :

نام پدر.......................................:
نام آموزشگاه.............................:
نمره

ردیف
صحیح

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

غلط

1/25

 - 4تنظیم جدول بودجه اقتصادی چگونه می تواند راهکاری برای کمک به بهره وری باشد؟

ho
m

فصل دوازدهم

 -3در اقتصاد ،بهره وری را نسبت  ...................به داده ها تعریف کرده اند.

1/25

i9

 -2اقتصاد مقاومتی چیست؟ ..................................................................................................................................................................................

1/5

1/5

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

@
no

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

1

 -5در دو دهه اخیر حفر چاه های عمیق در برخی نقاط کشورباعث بروز چه مشکالتی در نواحی دیگر کشور شد؟ (دو مورد کافی است).

.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
« بخش سؤاالت انتخابی»

دانش آموزان گرامی ،لطفاً در این بخش دو فصل را به دلخواه انتخاب کرده و فقط به سؤاالت همان دو فصل پاسخ دهید.
1/25
 -1از میان سیاره های درونی کدام از خورشید دورتر است ؟
الف) بهرام 

ب) ناهید

د) زمین

ج) تیر 

فصل اول

 -2بر روی یک کره جغرافیایی ،شهر «45 » Aدرجه طول جغرافیایی را دارا میباشد ،اگر در نصف النهار مبدأ ساعت  2بعد از ظهر باشد؛ در

1/25

نقطه «  » Aساعت چند را نشان میدهد؟
 -3حرکت انتقالی را تعریف کنید.

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

1

 -4حرکت ظاهری خورشید را تعریف کنید.......................................................................................................................... ............................... .

1

 -1بخشی از سیاره زمین که شامل سنگ و کره است ،چه نام دارد؟
الف) سنگ کره

ب) آب کره

ج) زیست کره

د) هوا کره

 -2شیب قاره در ژرفای 5111متر دیده میشود.

صحیح

1/25

غلط

1/25

فصل دوم

 -3در کره زمین منطقه گرم در دو طرف  .............................تا مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی قرار دارد.

1/25

 -4یکی از نتایج حرکت ورقهها را که موجب بیرون آمدن مواد مذاب است  ..................................نام دارد.
 -5مهم ترین مناطق صید ماهی جهان محل تالقی آب های  ............................و سرد است.
 -6دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تاثیری بر آب و هوا دارد؟
........................................................................................................................... ......................................................................................................

1/25

.................................................................................................... .............................................................................................................................
...................................................................... ............................................................................................................................. ..............................
«« ادامه سؤاالت بخش انتخابی در صفحه سوم»»
2

1/5
1

@nohomi9

ghadam.com
باسمه تعالی

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

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :

وزارت آموزش و پرورش

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

تاریخ امتحان5391/3/9 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

زمان پاسخگویی51 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه8931
نوبت :عصر

تعداد صفحه 4 :

درس :مطالعات اجتماعی

نام پدر.......................................:
نام آموزشگاه.............................:
نمره

ردیف

1/25
1/25

 -1دو عنصر مهم که بر میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد ......................... ،و بارش است.
 -2در بیابان چه نوع گیاهانی می روید؟
الف) گیاهی ندارد 

ب) درختان سرو 

د) بوته های خار دار 

ج) خزه و گلسنگ 

فصل سوم

1/5

 -3جنگل های کدام زیست بوم ،بخش عمده ای از چوب نرم برای تولید کاغذ را تأمین میکنند؟
الف) ساوان 

ب) جنگل های استوایی

د) بیابان

ج) تایگا 

1

 -4یک راهکار در رابطه با حفظ جنگل های استوایی و استفاده خردمندانه از آن بنویسید.
..................................................................................................................................................................................................................................
 -5باتالقهای کم عمق در زیر خاک در کدام زیست بوم قرار دارد؟ ....................................................................................................................
صحیح

 -1ژاپن یکی از کشورهایی است که دارای رشد منفی جمعیت میباشد.

غلط

1/5
1/5

 -2اگر در یک کشور برای  ......................و کار و تأمین شغل جوانان برنامه ریزی مناسب صورت بگیرد؛ رشد جمعیت جوان مایه پیشرفت

1/5

خواهد بود.
فصل چهارم

 -3اگر مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور صورت بگیرد؛ به آن  .........................................میگویند.

1/5

« -4آیدین» دانش آموز پایه نهم است .او تمایل دارد میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورش ،ایران را اندازه گیری کند ،و راهش را

1

نمیداند ،شما برای انجام این کار ،استفاده از چه شاخصه هایی را به او توصیه میکنید؟
........................................................................................................... ......................................................................................................................
1/25

 -1شاه اسماعیل به کمک نیروی نظامی قزلباش ها  ...............................و آق قویونلوها را شکست داد.
 -2از عالمان نام برده شده زیر کدام یک در عصر صفوی آثار ارزشمندی در موضوع های مختلف علمی و مذهبی نوشتند؟
الف) خواجه نصیرالدین طوسی 

ج) عالمه طباطبائی 

ب) بوعلی سینا 

1/25

د) مالصدرا 

فصل پنجم

 -3در دوران صفویه  ،شاه عباس چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون براند؟

1

................................................................................................................................................ .................................................................................
 -4چرا شاه تهماسب پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد؟ ....................................................................................................................

1/5

 -5در دوره صفویه بعد از شاه وزیر بزرگ قرار داشت ،که به آن  ....................................نیز می گفتند.

1/5

«« ادامه سؤاالت در صفحه چهارم »»

3

باسمه تعالی

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

نام شهرستان /منطقه:
ساعت شروع امتحان51 :

وزارت آموزش و پرورش

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

تاریخ امتحان5391/3/9 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

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

زمان پاسخگویی51 :دقیقه ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه8931
نوبت :عصر

تعداد صفحه 4 :

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

درس :مطالعات اجتماعی

نمره

ردیف
 -1حکومت زندیه را  .........................پایه گذاری کرد.

1/25

 -2کدام یک از پادشاهان زیر بدلیل تند خویی و بی رحمی به دست خدمتکارانش کشته شد؟

1/25

الف) آقا محمد خان 

فصل ششم

ج) ناصرالدین شاه 

د) فتحعلی شاه 

ب) فتحعلی شاه

 -3در دوره ناصرالدین شاه امتیاز بهره برداری از جنگل به کشورهای روسیه و انگلستان داده شد.

صحیح

غلط

1/25

 -4در حمایت از نهضت تنباکو عباس میرزا ،استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد.

صحیح

غلط

1/25

 -5میرزا حسن رشدیه در دوره قاجار در کدام شهرها مدارس جدید تأسیس کرد؟ ( دو مورد کافی است ).

1/5
1

 -6نتیجه انقالب صنعتی در بخش تولید ،در اروپا چه بود؟
.................................................................................................. ............................................................................................................................. ..
.................................................................... ............................................................................................................................. ................................
« موفقیّت شما آرزوی ماست »

دانش آموز گرامی؛ بخش سؤاالت اجباری  51نمره و بخش اختیاری  1نمره می باشد .جمع نمرات برگه امتحانی  02می باشد.
 -1مصحح
نمره با عدد

 -2تجدید نظر پس از اعتراض
نمره با عدد با حروف

با حروف

نمره

نمره

نام و نام خانوادگی

امضاء

نام و نام خانوادگی

4

امضاء

@nohomi9

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

نوبت  :عصر

ساعت شروع51 :

زمان پاسخگویی 51 :دقیقه

تاریخ امتحان 5391/3/9 :
اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 5391

نمره

ردیف
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم
فصل دوازدهم

 -5انقالب کبير فرانسه (0/52نمره)
 -1غلط است0/52(.نمره)
 -4ساواک (0/2نمره)
 -3گزینه « الف » صحيح است 4 ( .سال ) (0/2نمره)
 -2به اقتصاد و جامعه ایران خسارت ها و آسيب هاي زیادي وارد شد.
مردم ایران طی آن سالها با کمبود و گرانی شدید مواد غذایی رو برو بودند و عده زیادي بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان
سپردند (.دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)

5/2

 -1گزینه «ج » صحيح است ( .آیت اهلل خمينی(ره)) (0/2نمره)
 -5استقالل ،آزادي ،جمهوري اسالمی (دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)
 -3سپاه پاسداران ،جهاد سازندگی (دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)

5/2

 -3قد ،وزن (0/2نمره)
 -5خانواده (0/52نمره)
 -1صحيح است0/52( .نمره)
 -4به قواعد و شيوه هاي مورد قبول یک جامه براي انجام دادن کارهاي مختلف ،هنجار میگویند0/2( .نمره)
 -2فرهنگ – تاریخ(زمان) – سرزمين(مکان) (دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)

5/2

 -1انتخاب نادرست همسر – نداشتن شناخت کافی از حقوق و تکاليف خود در خانواده  -نداشتن آمادگی کافی براي انجام
تکاليف (یک مورد کافی است0/2 .نمره)
 -5این است که افراد به دیدار خویشاوندان خود بروند و از یکدیگر خبر بگيرند0/2(.نمره)
 -3چند فرزند (0/2نمره)
 -4زیرا باعث شکلگيري هویت و شخصيت افراد میشود و هم موجب تداوم روابط افراد است1(.نمره)

5/2

 -1والیت فقيه(0/2نمره)
 -5نمایندگان مجلس شوراي اسالمی – اعضاي شوراي نگهبان (دو مورد کافی است .هر مورد 0/52نمره)
 -3یعنی محتواي این حکومت اسالمی است و کشور با اصول و قوانين اسالمی اداره می شود 0/2(.نمره)
 -4یعنیحکومت در وضع قوانين ،اجراي قوانين(0/2نمره) و نظارت بر اجراي قوانين بين شهروندان تبعيض قائلنشود0/2(.نمره)

5/2

 -1صحيح است(0/52نمره)
 -5یعنی در شرایط سخت بتوانيم کمترین اتالف هزینه را داشته باشيم0/2(.نمره)
 -3ستاندهها(0/52نمره)
 -4تنظيم جدولی که در آن درآمدها و هزینههاي (دخل و خرج) ماهانه افراد یا خانواده نوشته می شود و همکاري بين اعضاي
خانواده نيز از راهکارهاي کمک به بهره وري است0/2(.نمره)
 -2کم آبی شدید در منطقه – خشک شدن مزارع و تخليه روستاها و یا افزایش احتمال بروز زمين لرزه(دو مورد کافی است .هر
مورد  0/2نمره)

5/2

فصل اول

 -5ساعت  2عصر (0/52نمره)
 -1گزینه « الف » صحيح است ( .بهرام) (0/52نمره)
 -3یک دور کامل زمين به گرد خورشيد  ،یک سال طول میکشد که به آن حرکت انتقالی میگویند1(.نمره)
 -4جابجایی یا حرکت خورشيد در آسمان را حرکت ظاهري گویند1(.نمره)
«« ادامه راهنماي تصحيح در صفحه دوم »»

1

5/2

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

نوبت  :عصر

ساعت شروع51 :

زمان پاسخگویی 51 :دقیقه

تاریخ امتحان 5391/3/9 :
اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 5391

نمره

ردیف
(0/52نمره)

فصل دوم

 -1گزینه « الف » صحيح است ( .سنگ کره )
 -3خط استوا (0/52نمره)
 -2گرم(0/2نمره)
 -6خشکی ها زودتر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرماي خود را از دست می دهند .آب ها بيشتر از خشکی ها گرما را در
خود ذخيره میکنند 0/2( .نمره) به همين سبب اقيانوسها و دریاها موجب اعتدال دماي نواحی مجاور خود در زمستان و
تابستان میشوند و گرما و سرماي مناطق را کاهش میدهند0/2(.نمره)
 -1دما (0/2نمره)

 -5صحيح (0/52نمره)
 -4آتشفشان (0/52نمره)

 -5گزینه (د) صحيح است0/52( .نمره)

5/2

-3گزینه (ج) صحيح است0/52( .نمره)

فصل سوم

 -4کشاورزي و دامپروري با روش هاي علمی و جدید ،را که کمترین آسيب را به محيط زیست می رسانند ،به کشاورزان این
منطقه آموزش بدهند1( .نمره)

5/2

 -2توندرا (0/2نمره)
5/2

فصل پنجم

-5گزینه « د » صحيح است ( .مالصدرا) (0/52نمره)
 -1شروان شاهان( 0/52نمره)
 -3شاه عباس از رقابت انگليسی ها و پرتغالی ها استفاده کرد و به کمک کشتی هاي جنگی انگلستان  ،پرتغالی ها را از سواحل
و جزایر ایران بيرون راند1(.نمره)
 -4براي جلوگيري از حمالت دشمنان خارجی( عثمانی ها) و آشوب هاي داخلی (  0/2نمره)
 -2اعتماد الدوله ( 0/2نمره )

5/2

-5گزینه « الف » صحيح است ( .آقامحمدخان)(0/52نمره)
 -1کریم خان زند(0/52نمره)
 -4غلط است(0/52نمره)
 -3صحيح است(0/52نمره)
 -2تبریز – مشهد – تهران  -قم(دو مورد کافی است .هر مورد 0/52نمره)
 -6نيروي ماشين و ابزارهاي صنعتی جاي نيروي انسان و ابزارهاي دستی را در توليد گرفت ( 0/2نمره) و سرعت و ميزان توليد
افزایش یافت0/2(.نمره)

5/2

فصل چهارم

 -1صحيح است (0/2نمره)
 -3مهاجرت داخلی (0/2نمره)
 -4با استفاده از توليد ناخالص داخلی – درآمد سرانه (دو مورد کافی است .هر مورد 0/2نمره)

فصل ششم

 -5آموزش(0/2نمره)

«« همکارمحترم خدا قوت»» .
مصحح گرامی به سایر پاسخ هاي صحيح نيز نمره تعلق می گيرد.
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