« باسمه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :
نام آموزشگاه :

اداره سنجش آموزش وپرورش
سواالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اول)

تاريخ امتحان 96 /03/07 :
مدت امتحان  60 :دقيقه
ساعت شروع  10:صبح

شمارهي داوطلب :

درس  :مطالعات اجتماعي

تعداد صفحات ۴ :

نوبت  :خرداد ماه96

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 36 :

ردیف

بارم

سواالت

( بخش انتخابی )
توجه :
دانش آموز عزیز در (بخش انتخابی) 6 ،بسته سوال دارای بارم  2/5نمره از فصل  1تا فصل  6وجود دارد.
لطفا فقط  2فصل را از این بخش انتخاب کرده و به سواالت ،همان فصل ها جواب دهید .مجموع  5نمرهاز این بخش برای شما در نظر گرفته
خواهد شد( .در صورت پاسخ به بیش از دو فصل انتخابی ،پاسخ سواالت اضافه ،تصحیح نخواهد شد).
بارم  2/5نمره

فصل اول  :سیاره ما ،زمین
1

منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است.

2

زمان انقالب زمستانی در نیمکره ی جنوبی فصل زمستان آغاز شده است .ص

3

نتیجه مایل بودن محور قطب ها کدام گزینه نیست؟
الف – تغییر زاویه تابش خورشید
ج – سال  366روزه

4

حداکثر طول جغرافیایی یک منطقه چند درجه است؟
ج180 -
ب150 -
الف – 90

5

حرکت وضعی زمین را تعریف کنید.

غ

ص

0/5

غ

0/5

ب -ایجاد فصل های مختلف
د -نامساوی بودن روز و شب

0/5

0/5

د270 -

0/5
فصل دوم  :سنگ كره ،آب كره ،هوا كره

بارم  2/5نمره

6

جنگل های کنگو آفریقا دارای آب و هوای گرم و خشک است .ص

7

در نواحی مرتفع و برفراز قله ها ودامنه ها ،دما پایین تر از نواحی پست است .ص

8

سه عامل بیرونی تاثیرگذار بر ناهمواری ها را بنویسید.

غ

0/5

غ

0/5
1/5

فصل سوم  :زیست كره ،تنوع شگفت انگیز
9

بارم  2/5نمره

این منطقه ی آب و هوایی؛ در تمام طول سال گرم ،غنی از تنوع جانوری و درخت بائوباب از گونه گیاهی
مشهور این زیست بوم است.
د-تایگا
ج -بیابان
ب  -ساوان
الف -جنگل های بارانی استوایی

10

تخریب جنگل های استوایی درکشورهای برزیل و اندونزی بسیار گسترش یافته است .ص

11

سه روش برای استفاده خردمندانه از منابع طبیعی پیشنهاد نمایید.

غ

0/5
0/5

1/5

صفحه 1

ادامه سواالت در صفحه بعد

« باسمه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :
نام آموزشگاه :

اداره سنجش آموزش وپرورش
سواالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اول)

تاريخ امتحان 96 /03/07 :
مدت امتحان  60 :دقيقه
ساعت شروع  10:صبح

شمارهي داوطلب :

درس  :مطالعات اجتماعي

تعداد صفحات ۴ :

نوبت  :خرداد ماه96

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 36 :

ردیف

بارم

سواالت

بارم  2/5نمره

فصل چهارم  :ساكنان سیاره زمین
12

در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میر شده است  .آن دو عامل را نام ببرید.

13

مشخص کنید هرکدام از موارد زیر مربوط به کدام شاخص انسانی است.
الف) دسترسی به غذای کافی و آب سالم(
)
ب) امکانات مناسب زندگی(
)
ج) تفریح و فراغت(
فصل پنجم  :عصر یکپارچگی و شکوفایی

14

قزلباش ها ،مهمترین طرفداران شاه اسماعیل بودند .ص

15

علت شکست سپاه ایران در جنگ چالدران چه بود ؟

16

دو نفر از عالمان و دانشمندان عصر صفویه را نام ببرید.

)

1

1/5

بارم  2/5نمره

غ

0/5
1

1
فصل ششم :ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه
17

بارم  2/5نمره

هر یک از وقایع در ستون سمت راست مربوط به کدام پادشاه می باشد ؟ با خط وصل کنید(.در ستون  2یک
گزینه اضافی است)
()2

()1
الف-آقا محمد خان قاجار

نهضت تنباکو

ب -نادرشاه افشار

دوران آسایش و آرامش کشور

ج -کریم خان زند

لشکر کشی به هندوستان

د -ناصر الدین شاه

قتل عام مردم کرمان

2

نفوذ و دخالت روسها و انگلیس ها در ایران
18

از مهمترین اقدامات امیر کبیر می باشد.
الف – برقرارکردن امنیت و آرامش
ج -مبارزه با مفاسد اداری و حکومتی

صفحه 2

ب -نوسازی تشکیالت اداری و حکومتی
د -تاسیس مدارس دارالفنون

ادامه سواالت در صفحه بعد

0/5

« باسمه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :
نام آموزشگاه :

اداره سنجش آموزش وپرورش
سواالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اول)

تاريخ امتحان 96 /03/07 :
مدت امتحان  60 :دقيقه
ساعت شروع  10:صبح

شمارهي داوطلب :

درس  :مطالعات اجتماعي

تعداد صفحات ۴ :

نوبت  :خرداد ماه96

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 36 :

ردیف

بارم

سواالت

( بخش اجباري )
توجه  :دانش آموز عزیز در (بخش اجباری) ،به تمام سواالت از سوال  19تا  36به طور کامل پاسخ دهید .بارم این بخش  15نمره است.
گزینه درست را انتخاب کرده و با عالمت  مشخص کنید
19

فرمان مشروطه توسط چه کسی صادر شد ؟
ب – ناصر الدین شاه
الف -مظفر الدین شاه

20

اینکه همه ما دوست داریم اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان یکسان باشد به کدام حق
مرتبط می گردد؟
ج -حق برخورداری از عدالت قانونی
الف حق برخورداری از عدالت قضایی
د -حق فرهنگی
ب -حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی

21

طبق اصل  8قانون اساسی  ..................وظیفه ای همگانی ومتقابل برعهده مردم و دولت نسبت به همدیگر است.
0/5
ج -پرداخت مالیات و عوارض
الف – امربه معروف و نهی از منکر
د -همکاری با دولت
ب -دفاع از کشور

22

با توجه به اینکه در شهرهای بزرگ کشورمان آلودگی هوا به عنوان مشکل شناخته می شود؛ استفاده نکردن از
خودروی شخصی نشان دهنده کدام راهکار بهره وری است ؟
0/5
ج -تنظیم جدول بودجه اقتصادی
الف -نظم و انظباط در کارها
د -استفاده نامناسب از وقت و زمان
ب -اصالح عادت های غلط مصرفی

ج -احمد شاه

0/5

د -فتحعلی شاه

0/5

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت * مشخص نمایید.
23

منظور از اثر بخشی و کارآیی همان بهره وری است .ص

24

موفقیت نهضت تنباکو و قتل ناصر الدین شاه انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد کمرنگ کرد .ص

غ

25

قیام  15خرداد درسال 1343اتفاق افتاد.

26

در اواخر جنگ جهانی اول حکومت تزاری روسیه سرنگون و نام آن به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت.
غ
ص

27

یکی از عواملی که موجب امنیت و نجات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود وجود فرزندان است .ص

ص

0/5

غ

غ

0/5
0/5
0/5

غ

0/5

به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید
28

هدف از تشکیل انقالب مشروطیت در ایران چه بود؟

29

چرا آمریکایی ها شاه ایران را مجبور به انجام تغییرات در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی نمودند؟

1

1

صفحه3

ادامه سواالت در صفحه بعد

« باسمه تعالي »
نام :

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي :
نام آموزشگاه :

اداره سنجش آموزش وپرورش
سواالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اول)

تاريخ امتحان 96 /03/07 :
مدت امتحان  60 :دقيقه
ساعت شروع  10:صبح

شمارهي داوطلب :

درس  :مطالعات اجتماعي

تعداد صفحات ۴ :

نوبت  :خرداد ماه96

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 36 :
بارم

ردیف

سواالت

30

دومورد از نهادهای انقالب که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی(رض) به وجود آمد را بنویسید.

31

هویت را تعریف کنید.

32

دو مورد از کارکردهای خانواده را بنویسید.

33

چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است ؟

34

 3مورد از ویژگی های مشترک جامعه ایرانی را نام ببرید.

35

 3عامل مهم برای داشتن حکومت در یک جامعه را بنویسید.

36

در سالهای اخیر کشاورزان کشور ما به طور بی رویه به حفر چاه های عمیق پرداخته اند و آب این چاه ها و
سفره های آب زیرزمینی برای آبیاری محصوالت کشاورزی به مصرف می رسد به نظر شما این کار بهرهوری
سبز است؟ لطفا توضیح دهید.

1

1

1

1

1/5

1/5

1/5

موفق باشید

صفحه 4

20

جمع بارم

دانش آموزان عزیزوهمکاران محترم میتوانند بامراجعه به سایت مندرج درسربرگ،سوال وراهنمای تصحیح این درس ر ا مشاهده نماید
تصحيح و نمره گذاري

نام و نام خانوادگي
مصحّح /دبير

باعدد
با حروف

نمره نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

نام و نام خانوادگي
مصحّح /دبير

باعدد
امضاء :

با حروف

امضاء :

باسمه تعالي

تاریخ امتحان96/03/07 :

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ پایه نهم ( استان خراسان رضوي )
درس  :مطالعات اجتماعی

-1ص()0/5

سال تحصيلی 1395-96 :

-2غ ()0/5

اداره سنجش آموزش وپرورش

نوبت صبح

-3ج سال  366روزه()0/5

-4ج )0/5(180

-5گردش زمین به دور خود که  24ساعت طول میکشد را حرکت وضعی زمین می گویند()0/5
-6غ()0/5

-7ص()0/5

-9ب ساوان()0/5

-8هوازدگی( )0/5فرسایش آبی( )0/5فرسایش بادی(( )0/5فرسایش یخچالی)
-10ص()0/5

 -11باز سازی جنگلها( )0/5قطع قانون مند درختان( )0/5کشاورزی و دامپروری علمی(()0/5همکاران گرامی توجه داشته باشند هر
پاسخ دیگر مرتبط دانش آموزان نیز نمره خواهد داشت).
-12الف بهبود بهداشت( )0/5ب بهبود تغذیه()0/5
 -13الف امید به زندگی()0/5ب –میزان درآمد( )0/5ج الف امید به زندگی()0/5

-14ص()0/5

-15سپاه عثمانی دارای تجهیزات نظامی مثل توپ و تفنگ بودند وایرانیان فاقد این تجهیزات بودند ()1
-16میرداماد( )0/5مال صدرا()0/5

(شیخ بهایی)

-17الف قتل عام مردم کرمان( )0/5ب لشکر کشی به هندوستان()0/5ج دوران آرامش و آسایش کشور( )0/5د نهضت تنباکو()0/5
-18د تاسیس مدرسه دارلفنون ()0/5
-19الف مظفرالدین شاه ()0/5

 -20ج حق برخورداری از عدالت قانونی()0/5

 -21الف امر به معروف ونهی از منکر()0/5

-22ب اصالح عادت های غلط مصرفی()0/5

 -23.ص ()0/5

-24غ()0/5

-25غ()0/5

-26ص()0/5

-27ص()0/5

 -28الف برقراری حکومت قانون( )0/5ب رهاکردن کشور از چنگال استبداد داخلی وسلطه خارجی()0/5
-29الف جلوگیری از وقوع قیام های مردمی( )0/5ب حفظ حکومت پهلوی()0/5
- 30سپاه پاسداران( )0/5بسیج مستضعفان(( )0/5کمیته امداد امام خمینی)
-31عبارت است از احساس و آگاهی وشناخت از خود()1
-32الف فرزند آوری و تجدید نسل( )0/5ب حمایت و مراقبت()0/5

(جامعه پذیری و تربیت)

-33زیرا هم باعث شکل گیری هویت و شخصیت افراد می شود( )0/5وهم موجب تداوم جامعه می شود()0/5
-34الف ما مسلمانیم( )0/5ب درسرزمین ایران زندگی می کنیم ( )0/5ج زبان مشترک ما فارسی است ()0/5
-35الف اجرای قوانین وحل اختالفات( )0/5ب برقراری نظم و امنیت( )0/5ج دفاع از هجوم دشمنان(( )0/5همکاران گرامی
توجه داشته باشند هر پاسخ دیگر مرتبط دانش آموزان نیز نمره خواهد داشت).
-36خیر( )0/5بهره وری سبز نیست چون با اصول بهره وری سازگار نیست و به محیط زیست صدمه می زند( )0/5حفر بی رویه
چاهها مشکالت زیادی مثل کم آبی شدید در منطقه ،خشکسالی مزارع و تخلیه روستاهها وحتی افزایش احتمال بروز زمین لرزه را
دارد که جبران انها بسیار دشوار است ()0/5
توجه :پاسخ هاي دانش آموز در صورتی که مفهوم سوال را برساند و تحليلی صحيح به همراه داشته باشد ،قابل بررسی است و نمره به آن تعلق می گيرد.

همکاران گرامی خسته نباشید
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