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1

بخش اجباری :

پاسخ دهید .  (یازدهمهفتم تا )های  دانش آموز عزیزم با دقت به تمام سوالات فصل

7

صحیح  غلط           .صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نمایید

       .اعلام کردرا طرفدار آلمان خود دو لت ایران در جنگ جهانی اول   الف(

.ه معروف شدیادرتاریخ به جمعه س 7331شهریور  71خونین  یواقعه ب(
7

2

 گزینه صحیح را علامت بزنید.

کدام یک از شاهان قاجار دستورتعطیلی مجلس و  به توپ بستن آن را صادر نمود؟ ( 2-7

ج ( ناصرالدین شاه                       د( محمد شاه      ب( احمد شاه                    ی شاه          الف ( محمدعل  

کدام یک از کشورهای زیر در جنگ جهانی اول جزو متفقین بود ؟ (2-2

د( ایتالیا                               انانگلست (ج                            آلمانب(               عثمانی                 الف(

شد؟ زیر به ترکیه تبعید وقایع تاریخیبعد از کدام یک از   )ره(امام خمینی   )3-2

مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون   (ب     7302خرداد  73الف(  قیام 

مخالفت با اصول شش گانه   دی ماه مردم قم   د( 79( قیام  ج

اولین گام در راه تشکیل یک خانواده متعادل و سالم کدام است؟  (0-2

 اقتصادیالف ( کمک گرفتن از دیگران  ب( رفع نیازهای مالی و 

ج    ( دقت در انتخاب همسر   د  ( برخورداری از تحصیلات عالی

؟نیست صحیح« هویت»کدام گزینه در ارتباط با  (3-2

.هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خودالف ( 

است. « کیستی » موضوع هویت در واقع پاسخ به پرسشب (  

 .ثابت اند ما تغییر نمی کنند و  اجتماعی ویژگی های هویت ج ( 

.خود نقش داریم های هویتیویژگی برخی ازگیری ما در شکلد(   

دارد؟ اشاره کسانی چه بین متقابل روابط به شهروندی ( واژه6-2

قانون و مردم( د        قانون          و حکومت(ج            حکومت      و مردم( ب     حکومت          و دولت( الف

3 

بعد ی ادامه سواالت در صفحه 
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2

3

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. 

فرمانده دلیر مردان تنگستانی در مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران چه نام داشت ؟................  الف(

 «همه عالم تن است و ایران دل                 نیست گوینده زین قیاس خجل  »درشعر نظامی گنجوی    (ب

یک از ویژگیهای هویت ملی دارد ؟ .................. اشاره به کدام

؟تبه چه معناس« صلِه»ج( واژه 

3/7

0

به نظر شما  ؛ایدآشنا شده عصر با وقایع آن اید وانقلاب مشروطه رفته دورانید و به اشده فرض کنید سوار ماشین زمان

 ذکر دو مورد کافی است ()مشروطیت بیشتر نموده است؟ انقلاب به ثمر رسیدن  دررا  سرعت و انگیزه مردم ،چه وقایعی
7

3

هدف دشمن در جنگ نرم چیست؟

7

6

چه بود ؟ ایران ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی برای توصیه به شاه هدف آمریکا از 

7

7

ایران را میان خود تقسیم کردند؟  7911روسیه و انگلستان طی قرار داد  چرا

7

8

 .به متن زیر دقت کنید و به موارد خواسته شده پاسخ دهید

و برای  وز صبح به موقع در کلاس درس حاضر می شودساله و  قد بلند کلاس نهم است. او هر ر  73  حسان دانش آموزا

عضویت تیم بسکتبال مدرسه  در از طرفیبوده، وی بسیار خوش اخلاق و امیدوار . کندموفقیت بسیار تلاش میرسیدن به 

گروه حامیان محیط زیست شده است.  با توجه به متن دو هویت فردی و دو هویت اجتماعی عضو هم و به تازگی داشته 

 ان را بنویسید.احس

هویت فردی : .......................... و ..................................

هویت اجتماعی : ......................... و ..............................

7
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3

مورد(  دو) یک پیکره واحد را تشکیل دهند؟امت  یک شود افرادهایی باعث میچه ویژگی 9
7

)دو مورد( توان مشکلات خانواده را مدیریت نمود ؟به نظر شما چگونه می 71

7

دو مورد()؟ توانند از حق مشارکت سیاسی خود در جامعه استفاده کنندافراد از چه طریقی می 77

7

3/7سه مورد از تکالیف شهروندی را فقط نام ببرید. 72

 دانش آموزان در بخش اختیاری) فصل های  یک تا شش(  باید به 2 فصل انتخابی خود پاسخ دهند. 

دو فصل  مورد نظر را مشخص نمایید:           فصل ................    و     فصل .................   

فصل 

اول

؟استصحیح سال رسمی در مورد  کدام گزینه  – 7

ساعت  6روز و  366 (د                     روز 363 (ج                 روز  366 (ب                   ساعت  6روز و 363 (الف

.نتایج حرکت وضعی زمین را بنویسیددو مورد از  -2

)یک مورد( .تفاوت سیارات درونی و بیرونی را بنویسید -3

3/1

7

7

فصل 

دوم

؟سطح سنگی و جامد کره زمین چه نام دارد  -7

 وسفریب (د                    تمسفر      ا  (ج                            توسفریل (ب                          دروسفریه  (الف  

) دو مورد ( ها بسیار دشوار است ؟اقیانوسهای علمی در بستر کاوشانجام چرا   –2

 ؟ ) دو مورد ( ستیها چتوسط انسان نزمی کره شدن گرم علل شما نظر به –3

3/1

7

7
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4 

 

 

 

فصل 

 سوم

 
 

                   ؟             ام ببریدنرا  که بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند ییعناصر آب و هوا نتریمهم – 7

 ............................   و .............................              
 

به  .دارد درباره زیست بوم ساوان در یک جلسه سخنرانی نماید تصمیم یو ؛است یک محقق جغرافیا  موسویخانم  – 2

 های این زیست بوم اشاره می کند؟ سه مورد بنویسید.نظر شما او به چه ویژگی
 

7 

 

3/7 

 

 

 

 

 

فصل 
 چهارم

 

 مربوط به کدام نوع مهاجرت است؟  ریز حاتیهرکدام از توض  -7

 ....................بهتر:  .................. یعلم و زندگ لیتحص یبرا مهاجرتالف(     

 ........................مردم افغانستان در اثر جنگ:   ................ مهاجرتب(       

 

 دو مورد از عوامل انسانی جذب جمعیت را بنویسید.       -2

 
 
 

 ذکر نمایید. دو مورد در دو قرن اخیر چه عواملی موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها در جهان شده است؟ –3
 

 

3/1 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

فصل 

 پنجم

                                                                                                                             

 ؟ نیست درستشاه عباس  در مورد ریموارد ز از کیکدام – 7

 انیصفوحکومت ب(   اوج قدرت                                          رسمی کردن مذهب شیعه در ایران(  الف

                                            اصفهان به تختیقال پانتا(  د                                         ها   یعثمان و هاازبکدادن   (  شکست  ج

 

 ها در جنگ چالدران چه بود؟علت پیروزی عثمانی – 2

 
 

 

  دو مورد را بنویسید.امل گسترش تجارت در عصر صفوی وع از  -  3  

 

 

3/1 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

فصل 

 ششم

 

 

 ؟ ......................................... ستمکی من – 7
 

های شورشی به هندوستان لشکر کشیدم و کوشیدم ایران را به کشوری دوازده سال حکومت کردم؛ در تعقیب افغان

 یکپارچه و قدرتمند تبدیل کنم.
 

 خارج شد؟  رانیا تیحاکم از ییهانسرزمی چه گلستان معاهده طبق بر – 2

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

 .را بنویسیدمورد  دو امیرکبیر از اقدامات   – 3

3/1 

 

 

 

7 
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1 

 

 

7 

 (ازدهی الی هفت)های  بخش اجباری فصل پاسخنامه:

 5/1ب ( صحیح ،                      5/1الف (غلط ،    
7 

2 

    1/ 5   انگلستان :   ج(2-2                                          5/1 محمدعلی شاه(   الف :2-7

                         5/1ج : دقت در انتخاب همسر   ( 2-0                    5/1     الفت با لایحه کاپیتو لاسیون: مخب( 2-3

             1/ 5        حکومت و مردم :ب    (2-6            1/ 5  .همیشه ثابت اند و  ویژگی های هویتی ما تغییر نمی کنند :ج ( 5-2

3 

 7 5/1ج: اتحاد و پیوستگی               5/1   سرزمین ب :                         5/1 اری علی دلورئیسالف :  3

 7 مورد( دو)  جار ماجرای فلک شدن برخی از ت  -قتل ناصرالدین شاه    -موفقیت نهضت تنباکو    0

 7 آنها چیزی را بخواهند که دشمن می خواهد  .هدف درجنگ نرم تغییر ذهن و اراده مردم تا  5

 7 لوی مهای مردمی و حفظ حکومت پهاهدف آمریکا جلوگیری از قی 6

1 

ی با یکدیگر همکار هبروسیه وانگلستان برای مقابله با قدرت روز افزون آلمان و متحدانش به جای رقابت تصمیم 

 .گرفتند 
7 

8 

 5/1 مورد کافی است ( دو( )امیدوار بودن -اخلاق خوش  – سال75  -بلند )قد فردی هویت 

 5/1است (  د کافیروم دو ()تیم بسکتبال  عضو گروه حامیان محیط زیست عضو  –نهم  کلاس)   یاجتماعهویت 
7 

 7 رد(دو مو)             یو همکار یانسجام، اتحاد، همدل 9

71 

 و شکیباییو صبر گرفتن پیش در با و نندک بیشتر را خود بین همکاری و صمیمیت ،خدا به توکل با باید خانواده اعضای 

 دو مورد(). کنند مدیریت را مشکلات  ،ربص به یکدیگر دعوت
7 

77 

دو یا انجمن های سیاسی ، شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات ) احزاب و شرکت در انتخابات یا عضویت و همکاری در

 مورد کافی است (
7 

72 

 و معروف به امر -رکشو اقتدار تقویت و حفظ - عوارض و مالیات پرداخت - دولت با همکاری -  مقررات و قانون رعایت

 )سه مورد(    منکر زا نهی
7 
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 71/3/7011   امتحان: تاریخ
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2 

 

فصل 

 اول

 (شش تایک )های ل بخش های اختیاری فص: پاسخنامه 

 5/1روز( 365: ج ) 7

 5/1اختلاف ساعت           5/1روز   و شب د آمدنیدپ: 2

   ترتر ، به خورشید نزدیکتر ، دما بیش ، مدار گردش کوتاه سطحی جامد دارند: سیارات درونی :3

مورد برای یک }، مدار گردش طولانی تر ،از خورشید دورتر ، دما کمتر های مختلف  ل ازگازکسیارات بیرونی متشولی   

 (7) جمعا 5/1مورد رههرکدام  کافی است 

5/2 

فصل 

 مدو

 5/1 : ب )لیتوسفر(7

 (7){ذکر دومورد کافیست }فشار زیاد آب ، تاریکی ، دمای کم در اعماق آب :2

که از سوخت فسیلی استفاده می کنند و موجب آلودگی هوا ش فعالیتهای صنعتی ا یزو  اف   ها اد خودروتعدشدن : زیاد 3

 (7){ذکر دو مورد کافی است  }و گازهای گلخانه ای می شوند .

5/2 

فصل 

  موس

 (7دما و بارش  ): 7

 –رطوب دارای دو فصل خشک و م –سال آب و هوایی گرم در تمام طول  –درمجاورت استوا  علفزارهای تک و منفرد: 2

 –و باب دارای گونه گیاهی مشهوردرختان بائ-)علف خواران تنومندو گوشتخواران درنده (دارای تنوع غنی جانوران 

 (5/7{جمعا )5/1در آفریقا }ذکر سه مورد کافی است هرمورد  بیشترین وسعت

5/2 

 فصل
 چهارم

 25/1اجباری   ب( مهاجرت        25/1:الف( مهاجرت اختیاری  7

های گردشگری وزیارتی ویا  ها ، نواحی صنعتی و مکان شهرهای بزرگ وپایتخت :سانی جذب جمعیت شاملعوامل ان: 2

}ذکردومورد  ،جمعیت را به خود جذب می کنند .که امکانات مناسب آموزشی ، اقتصادی و بهداشتی و....دارند  ییها مکان

 (7{جمعا )5/1کافی است هرمورد 

      5/1بهبود تغذیه     - 5/1ود بهداشت   : بهب3

5/2 

 

 

فصل 

 پنجم 

 

 5/1: الف }رسمی کردن مذهب شیعه {7

 (7. )پیروز شد، بود از آنها بی بهره سپاه ایران که توپ و تفنگ  آتشین مانند  ایبه کمک سلاح ه: سپاه عثمانی 2

           ی از راه ها د شبکه وسیعوجو   - در سراسر کشور د نظم و امنیت وجو  -بودن سرزمین ایران    پارچه کی : 3

 (7) (مورد دو )سر ایران       سراها در سرانکارواوجود 

5/2 
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تصحیح هماهنگ استانیراهنمای سوالات امتحانات

دورآموزش ازو مدارسمتفرقه ،روزانه دانش آموزان راه

ان اصفهانداره کل آموزش و پرورش استا

اداره سنجش

.............................مدیریت آموزش و پرورش 

مطالعات اجتماعی نام درس:

71/3/7011   امتحان: تاریخ

خرداد ماه   پایه نهم

نمرهنظر همکاران در تصحیح محترم است.ردیف

3

فصل 

ششم

 5/1: نادرشاه  7

 (7{ جمعا )25/1ستان ، باکو ، گنجه }هرمورد : گرجستان ، داغ2

با فساد اداری و مبارزه  – تشکیلات حکومتیسازی نو –ش منیت و آرامبرقرار کردن ا -رسه دارالفنون  تأسیس مد: 3

      (7 )        (مورد  )دو گردد. ه شد نمره منظور هم پاسخ داد 18گر از قسمت سوال ممنوع ص ا دو مورد   اقتصادی 

5/2

خدا قوت  همکاران محترم 
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