
  3 :تعداد صفحات  بسمه تعالی 
: مدت امتحان دقیقه 60   :  نام و نام خانوادگی
:ساعت شروع   صبح 11  

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
: شماره داوطلب اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

  1 : صفحه رش ناحیه یک رشت مدیریت آموزش و پرو  آموزشگاه  : نام
  17/3/1400:  تاریخ امتحان  مطالعات اجتماعی سؤاالت امتحان هماهنگ درس
1400خردادماه دوره اول متوسطه پایه نهم دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور   

         

  ک

نمره صفحه اولسؤاالتردیف
  .راي شما، این آزمون دو بخش دارد دانش آموزان عزیز با آرزوي موفقیت ب *

  )  نمره15 (.ازدهم کتاب پاسخ دهیدیدر این بخش به همه سؤاالت فصل هفتم تا  )اجباري: ( بخش الف 

ـم 
هفت

صل 
ف

□       غلط□       صحیح.   فرمان مشروطیت را صادر کرد1285 سرانجام ناصرالدین شاه در مردادماه سال -1
 مهم ترین خواسته مشروطه خواهان چه بود؟-2

□برکناري مظفرالدین شاه )    د□برقراري نظم و امنیت)  ج  □ تأسیس عدالت خانه)    ب□آزادي مشروطه خواهان) الف
.معروف بودند. ...................... کشورهاي آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان و عثمانی در جنگ جهانی اول به -3
دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی چه کسی ضربه سنگین به اشغالگران وارد آوردند؟ -4

.....................   .............................  
در جریان قیام مشروطه مردم تبریز به رهبري چه کسانی مقاومت کردند؟ -5

........................   ........... ..... ،........................................
.دو مورد از نتایج جنگ جهانی اول براي کشور ما را بنویسید -6

..........................  ..... ......... ،.......................................

5/0  
5/0

5/0  
5/0  

1 

1 

ـم
هشت

ـل 
فص

 

 مخالفت کرد، که بود؟ی با تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتبرجسته ترین روحانی که -1
□امام خمینی )        د□آیت اهللا طباطبائی)           ج□آیت اهللا بهبهانی)        ب□آیت اهللا مدرس) الف

  ..................................................... چه بود؟  1356 دي ماه مردم قم در سال 19 علت قیام -2
بعد از پیروزي انقالب اسالمی تـشکیل شـدند بـه دو) ره( از مهم ترین نهادهایی که به فرمان امام خمینی         -3

  ..................................................، ......... .....     ...........................................مورد اشاره نمایید
.وطئه ها و دسیسه هاي دشمنان بعد از پیروزي انقالب اسالمی را بنویسید دو مورد از ت-4

  ............................................... .......... ،......................................................  

5/0  

5/0  
1 

1 

ـم
ل نه
صـ
 ف

.دیدو مورد اشاره نمای از مهم ترین ویژگیهاي مشترك جامعه ایرانی به -1
........................................................ ............   ،........................................................................  

  ................................... ............................................................... منظور از هویت چیست؟-2
اي حامد دانش آموز کالس نهم یکی از مدارس شهرسـتان رشـت اسـت کـه داراي قـدي بلنـد و چهـره                        -3

باشد و فردي صبور و مهربان که از طریق عضویت در سازمان بـسیج دانـش آمـوزي و سـازمانگندمگون می 
  بـه نظـر شـما کـدام ویژگیهـا         .  جامعه یـاري مـی رسـاند       جوانان هالل احمر در مواقع لزوم به افراد نیازمند        

  دهنده هویت فردي و کدام یک نشان دهنده هویت اجتماعی وي می باشد؟ نشان
  .............................، : ........................... هویت اجتماعی...............................          ، : ........................... هویت فردي 

1 

1
1

ـم 
ده

ـل 
فص

□       غلط□                      صحیح.      انتخاب نادرست همسر یکی از عوامل مهم در بروز ناسازگاري است-1 
.است ............................. جود یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود، و-2
)دو مورد(شود؟  فقه اسالمی صله ارحام شامل چه کارهایی می در-3

.......................................  ...... ................. ،.......................................................  
  ¬ي بعدادامه سؤاالت در صفحه

5/0  
5/0  

1

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

:تتعداد صفحا 3    
  

 بسمه تعالی
     

 
     

: مدت امتحان  دقیقه 60        

 

:  نام و نام خانوادگی  

 

:ساعت شروع  صبح11    
  

 وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

   

 : شماره داوطلب 
 

 

: صفحه 2    
 

 :  نام آموزشگاه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت 
 

 

   
 

  17/3/1400:  تاریخ امتحان  مطالعات اجتماعی سؤاالت امتحان هماهنگ درس
 

 

1400خردادماه دوره اول متوسطه پایه نهم دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور   
 

                 

 ک
  

 نمره  صفحه دومسؤاالت ردیف

هم
ازد
ل ی
صـ
 ف

  □       غلط□                            صحیح       .  شهروندي به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد واژه -1
 مبلغی که شهروندان در مقابل دریافت خـدمتی از دسـتگاههاي اداري و دولتـی بـه آنهـا مـی پردازنـد،                        -2

  .نام دارد............................. 
   قانونی یعنی چه؟  حق برخورداري از عدالت-3

....................................................................................................................................................................   
  د در کشور مشارکت سیاسی داشته باشد؟ی می توانیبر اساس قانون اساسی، او از چه راهها.  فاطمه شهروند ایران است-4

..............................................  ..... ................. ،................... ..............................................  

5/0  
5/0  
 
1 
 
1 

   ) نمره5. (اسخ دهیدپبه انتخاب خود سؤاالت دو فصل از در این بخش به  )اختیاري: (بخش ب 

ول
ل ا
صـ
 ف

 وقتی خورشید به طور عمود به نیمکره شمالی می تابد و فصل تابستان می باشد، در همان موقع در نیمکره                     -1
  جنوبی چه فصلی است؟

  □زمستان )               د  □پاییز)               ج □بهار)                 ب□تابستان)  الف
  . خ کوتاه دهید به سؤاالت زیر پاس-2

  ..................................به حرکت زمین به دور محور خود چه می گویند؟ )  الف
  ......................................نامند؟  روزه را چه می366سال )  ب
   مختصات جغرافیایی هر نقطه چیست؟ -3

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

5/0  
 
 
 
1 
 
 
1 

وم
ل د
صـ
 ف

   بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاك تشکیل شده چه نام دارد؟ -1
  □بیوسفر )              د□لیتوسفر)               ج□هیدروسفر)               ب□فراتمس)   الف

  . پهناورترین اقیانوس جهان است.............................  اقیانوس -2
  . صورت می گیرد................................ ی در الیه ی تشکیل ابرها و بسیاري از تغییرات آب و هوا-3
  . اي جهان دو مورد را بنویسیدوز عوامل مؤثر بر آب و ه ا-4

................................................... ........ ،.........................................................................  

5/0  

 
5/0  
5/0  

1 

وم
سـ

ـل 
فص

 

  □       غلط□صحیح.                           تنوع زیست بوم ها دارد آب و هوا مهم ترین و بیشترین تأثیر را در-1
  . شوند، به دو مورد اشاره نمایید از مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها در جهان می-2

............  ........... ................................... ،........................................................  
 هریـک از ایـن      ، دو گروه گردشگر می خواهند به دو زیست بوم متفاوت سفر کنند، با توجه به توضـیحات                 -3

  گروهها چه زیست بومی را انتخاب کرده اند؟ 
  ........................................ رد استمنفزیست بومی که داراي علفزار با درختان تک و : گروه اول

  . ................................این نوع زیست بوم به داشتن جنگل هاي مخروطی و سوزنی برگ معروف است: وه دومگر

  ¬ي بعدادامه سؤاالت در صفحه
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:تعداد صفحات 3    
  

 بسمه تعالی
     

 
     

: مدت امتحان  دقیقه 60        

 

:  نام و نام خانوادگی  

 

:ساعت شروع   صبح 11    
  

جمهوري اسالمی ایرانوزارت آموزش و پرورش   
 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

   

 : شماره داوطلب 
 

 

: صفحه 3    
 

 :  نام آموزشگاه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت 
 

 

   
 

  17/3/1400: خ امتحان تاری  مطالعات اجتماعی سؤاالت امتحان هماهنگ درس
 

 

1400خردادماه دوره اول متوسطه پایه نهم دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور   
 

                 

 ک
  

 نمره سوم صفحه سؤاالت ردیف

رم
چها

ـل 
فص

 

  . ی بوده است از تغییرات مهم در الگوي سکونت جمعیت جهان گسترش روستانشینی در صد سال اخیر یک-1
  □     غلط□  صحیح

  ؟ نیست کدام یک از موارد زیر از مالك هاي توسعه شاخص انسانی -2
  □فقر و بی عدالتی)                                        ب□درآمد و رفاه )    الف
   □سواد و آموزش)             د□امید به زندگی یا متوسط طول عمر)    ج

افراد بدون میل خود و بـه دالیلـی چـون قحطـی، خشکـسالی، جنـگ و                  .......................... .... در مهاجرت    -3
  . درگیریهاي سیاسی محل زندگی خود را ترك می کنند

   در دو قرن اخیر چه عواملی موجب کاهش مرگ و میرها شده است؟ -4
................................................................   .... ،.......................................................................  

5/0  
 
5/0  
 
 
 
5/0  
 
 
1 

جم
پنـ

ـل 
فص

 

  □       غلط□صحیح.                             در دوره صفوي، شعر و ادب فارسی مانند دیگر رشته ها پررونق بود-1
  ..........................................ي چه بود؟  یکی از منابع  عمده درآمد حکومت صفو-2
  ................................................... هریک اقدامات زیر مربوط به کدام پادشاه صفوي است؟ -3

   شاه سلطان حسین -1(             )                                       رسمی کردن مذهب شیعه)  الف
   شاه تهماسب -2(               )                                 تسلیم تاج و تخت به افغان ها )  ب
   شاه اسماعیل -3(              )                               انتقال پایتخت از تبریز به قزوین )  ج

  

5/0  
5/0  
5/1  
 
 
 

ـم
شش

ـل 
فص

 

  □       غلط□صحیح.                                     جنگ هاي ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه قاجار روي داد-1
   در اوایل دوره قاجار، مهم ترین مستعمره انگلستان کدام کشور بود؟ -2

   □چین)                  د□هندوستان) ج             □ ایران)              ب      □مصر)  الف
  . نامید................................  کریم خان زند به جاي عنوان پادشاه خود را -3
  .  دو مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید-4

...................................................................   ،................................................................  

5/0  
5/0  
 
5/0  
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   مؤفق باشید 
 
 
*** 
 

  

  نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح  نمره پایانی  نمره تکوینی
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 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

 راهنمای تصحیح سواالت امتحان هماهنگ درس: مطالعات اجتماعی  )پایه نهم(  

دقیقه 01امتحان: مدت            11/3/1011تاریخ امتحان:     صبح        11ساعت شروع:   

دم همکاران گرامی با آرزوی لحظاتی خوب و خوش ، نظر شما بزرگواران در تصحیح برگه امتحانی مق

می باشد. 

نمره(11بخش اجباری از فصل هفتم تا یازدهم)   

(نمره0فصل هفتم )  

 1/1رییس علی دلواری  -0  1/1متحدین  -3     1/1ب  -2         1/1غلط  -1

، بیفقر، گرسنگی، شیوع بیماریهای مختلف -0      نمره1ستار خان و باقر خان  -1

نمره 1ثباتی، آشفتگی و...دو مورد   

(نمره 3فصل هشتم )  

1/1مقاله توهین آمیز درباره امام خمینی  -1/12د  -1

رهنم 1سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان  -3

نمره 1ایجاد شورش و ناامنی، ترور شخصیت ها و مردم انقالبی و... دو مورد  -0

(نمره 3فصل نهم: )  

نمره 1ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم، ما مسلمانیم و... دو مورد  -1

نمره 1احساس و آگاهی و شناخت از خود.  -2

   1/1هویت فردی: قد بلند، چهره گندمگون، صبوری، مهربانی ... دو مورد  -3

1/1بسیج دانش آموزی و جوانان جمعیت هالل احمرهویت اجتماعی:   

(نمره 2فصل دهم: )  
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نمره 1دیدار خویشاوندان، کمک مالی و...  -3  1/1فرزندان  -2   1/1 صحیح-1  

(نمره 3فصل یازدهم: )  

   1/1عوارض  -2  /.      1صحیح  -1

ن حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندا  -3 

نمره 1تبعیض قائل نشود.   

نمره 1شرکت در انتخابات، شرکت در راهپیمایی ها و...  -0  

نمره( 1بخش اختیاری از فصل اول تا ششم) پاسخ به دو فصل   

نمره(1/2فصل اول)  

1/1ب( کبیسه                        1/1الف( حرکت وضعی  -2                    1/1د  -1  

ه زمین روی یک مدار و نصف النهار قرار دارد ، که آن را مختصات هر نقطه از کر -3

نمره 1جغرافیایی آن نقطه می نامند.   

نمره( 1/2فصل دوم)  

   1/1یا تروپوسفر  ورد سپهر -3            1/1آرام  -2              1/1ج  -1

اها زاویه تابش خورشید و عرض جفرافیایی، دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دری -0

نمره 1و...  

نمره(1/2فصل سوم)   

  نمره 1ایجاد و گسترش شهرها،مصرف گرایی، شکار و...  -2  1/1صحیح  -1

1/1گروه دوم: تایگا         1/1 : ساوانگروه اول -3  

ه(نمر1/2فصل چهارم)   

  1/1اجباری  -3                           1/1ب  -2                    1/1غلط  -1

نمره 1بهبود بهداشت، بهبود تغذیه  -0  
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(نمره1/2فصل پنجم)   

1/1 2 -ج           1/1  1-ب       1/1 3-الف -3   1/1مالیات  -2  1/1غلط  -1  

نمره( 1/2فصل ششم)   

   1/1وکیل الرعایا یا نماینده مردم  -3              1/1ج  -2            1/1صحیح  -1

... پا ووتاسیس مدرسه دارالفنون، بر قراری امنیت و آرامش، فرستادن دانشجو به ار -0

نمره  1دو مورد   

 

 خدا قوت همکاران عزیز

   1311 -1011سال تحصیلی 
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  3 :تعداد صفحات  بسمه تعالی 
: مدت امتحان دقیقه 60   :  نام و نام خانوادگی
:ساعت شروع  عصر14:30  

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
: شماره داوطلب اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

: صفحه  1   رورش ناحیه یک رشت مدیریت آموزش و پ  آموزشگاه  : نام
  17/3/1400:  تاریخ امتحان  مطالعات اجتماعی سؤاالت امتحان هماهنگ درس
1400خردادماه دوره اول متوسطه پایه نهم دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور   

         

  ک

نمره صفحه اولسؤاالتردیف
  .راي شما، این آزمون دو بخش دارددانش آموزان عزیز با آرزوي موفقیت ب*  
  )  نمره15 (.ازدهم کتاب پاسخ دهیدیدر این بخش به همه سؤاالت فصل هفتم تا  )اجباري: ( بخش الف 

ـم 
هفت

صل 
 ف

□       غلط□ صحیح.               فرمان مشروطیت را صادر کرد1285  ماهسرانجام مظفرالدین شاه در مرداد -1
□       غلط□صحیح.                        جنگ جهانی اول پس از چهار سال با پیروزي متحدین به پایان رسید-2
 از مهمترین خواسته هاي مشروطه خواهان چه بود؟-3

□آزادي مشروطه خواهان )                   ب□تأسیس عدالت خانه) الف
  □برکناري مظفرالدین شاه ) منیت                      دبرقراري نظم و ا)   ج

دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی چه کسی ضربه سنگین به اشغالگران وارد آوردند؟ -4
.....................   .................................  

 ایران میان چه کشورهایی تقسیم شد؟1907 طبق قرارداد -5
........    ........................... ،...................................

 در جریان قیام مشروطه مردم تبریز به رهبري چه کسانی مقاومت کردند؟-6
 ................................... ،...................................

5/0  
5/0

5/0  

5/0

1 

1 

ـم
هشت

ـل 
فص

□       غلط□صحیح.         دادیحه کاپیتوالسیون به ماموران نظامی آمریکا در ایران مصونیت قضایی می ال-1
  ..................................................... چه بود؟  1356 دي ماه مردم قم در سال 19 علت قیام -2
.به پیروزي رسید............ ....................... انقالب اسالمی ایران در تاریخ -3
 هدف از شکل گیري سپاه پاسداران پس از پیروزي انقالب اسالمی چه بود؟-4

.....................................................................    
.هاي دشمنان بعد از پیروزي انقالب اسالمی را بنویسید دو مورد از توطئه ها و دسیسه-5
   ................................................................   ،.....................................................................  

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

1
ـم
ل نه
صـ
 ف

.دی از مهم ترین ویژگیهاي مشترك جامعه ایرانی به دو مورد اشاره نمای-1
.................. ..............................................   ،.....................................................................  

 منظور از هویت چیست؟-2
......................................................... ....................................................................  

اي قـدي بلنـد و چهـره       ي رشـت اسـت کـه دارا       سـتان  حامد دانش آموز کالس نهم یکی از مدارس شهر         -3
از طریق عضویت در سازمان بـسیج دانـش آمـوزي و سـازمانباشد و فردي صبور و مهربان که        می گندمگون

ـ   . جوانان هالل احمر در مواقع لزوم به افراد نیازمند جامعه یـاري مـی رسـاند                  ر شـما کـدام ویژگیهـا      بـه نظ
   می باشد؟ ويهویت اجتماعی کدام یک نشان دهنده دهنده هویت فردي و نشان

  .............................، : ........................... هویت اجتماعی..............................        ، ......... ..: .................هویت فردي

  ¬ي بعدؤاالت در صفحهادامه س

1 

1 

1 
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  3 :تعداد صفحات  بسمه تعالی 
: مدت امتحان دقیقه 60   :  نام و نام خانوادگی
:ساعت شروع  عصر14:30  

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
: شماره داوطلب اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

  2 : صفحه :  نام آموزشگاه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت  
  17/3/1400:  تاریخ امتحان  مطالعات اجتماعی سؤاالت امتحان هماهنگ درس
1400خردادماه دوره اول متوسطه پایه نهم دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور   

         

  ک

نمره صفحه دومسؤاالتردیف

ـم 
ده

ـل 
فص

□       غلط□صحیح.                            انتخاب نادرست همسر یکی از عوامل مهم در بروز ناسازگاري است-1 
.است............. ................ود ج یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود، و-2
)دو مورد(شود؟  در فقه اسالمی صله ارحام شامل چه کارهایی می-3

 ........................................................   ،..................................................  

5/0  
5/0  

1

هم
ازد
ل ی
صـ
 ف

□       غلط□  صحیح. ساس قانون به صورت بالعوض به دولت پرداخت می کنند مبلغی است که شهروندان برا، عوارض-1
 حق برخورداري از عدالت قانونی یعنی چه؟-2

...........................................................................................................................................    
.ر جدول زیر نوع حقوق شهروندي را در هر مورد، از میان واژگان داده شده انتخاب کرده و بنویسید د-3

  ) حق برخورداري از تأمین اجتماعی– حق مشارکت سیاسی - حقوق فرهنگی-حقوق قضایی(
 شهروندان حق دارند از خدمات و امکانات بهداشتی و درمـانی برخـوردار-الف

  . باشند
  .  شهروندان حق دارند در سرنوشت کشور خود نقش داشته باشند-ب
   حمایت از تشکیل خانواده و پاسداري از روابط خانوادگی -ج

-

5/0

1 

5/1  

  ) نمره5 (.به انتخاب خود پاسخ دهیدسؤاالت به دو فصل از در این بخش  )رياختیا: (ببخش 

ول
ل ا
صـ
 ف

□       غلط□صحیح.شکیل شده اندسیارات بیرونی از گازها ت -1
............................  هر نقطه از کره زمین روي یک مدار و یک نصف النهار مشخصی قرار دارد که به آنهـا                     -2

. آن نقطه می گویند
.می نامند.................... ............. روزه را 366 سال -3
)دو مورد( حرکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟ -4

............................   ....... .......... ،................. ............................

5/0  
5/0  

5/0  
1

وم
ل د
صـ
 ف

□       غلط□                                     صحیح.  عمیق ترین نقطه آب هاي جهان در اقیانوس اطلس قراردارد-1
 لیتوسفر به کدام بخش زمین گفته می شود؟-2

□اتمسفر )            د□زیست کره)             ج□سنگ کره)               ب□آب کره) الف
  ........................................)  .........یک مورد(از چه نظر اهمیت زیادي دارد؟ ) ایوان خشکی( فالت قاره -3
. از عوامل مؤثر بر آب و هواي جهان دو مورد را بنویسید-4

 ................................................................. ،...................................................................  

  ¬ بعديادامه سؤاالت در صفحه

5/0  
5/0  

5/0  
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  3 :تعداد صفحات  بسمه تعالی 
: مدت امتحان دقیقه 60   :  نام و نام خانوادگی
:ساعت شروع  عصر14:30  

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
: ماره داوطلبش اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

  3 : صفحه آموزشگاه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت   : نام
  17/3/1400:  تاریخ امتحان  مطالعات اجتماعی سؤاالت امتحان هماهنگ درس
1400خردادماه دوره اول متوسطه پایه نهم دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور   

         

  ک

نمره صفحه سومسؤاالتردیف

وم
سـ

ـل 
فص

 

□       غلط□صحیح.ترین جانور توندرا خرس قطبی است بزرگ جثه-1
. درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند-2

□هاي استوایی جنگل)              د□تایگا )             ج□توندرا)          ب   □ساوان) الف
.نامیده اند..............................  جنگل هاي استوایی را -3
)دو مورد( براي استفاده صحیح و خردمندانه از منابع چه راهکارهایی وجود دارد؟ -4

.................................... ............................. ،...................................................................  

5/0  
5/0  

5/0  
1 

رم
چها

ـل 
فص

 

  □     غلط□صحیح  .  یکی از عواملی که موجب افزایش یا کاهش جمعیت یک مکان می شود مهاجرت است-1
؟نیستوسعه شاخص انسانی  کدام یک از موارد زیر از مالك هاي ت-2

□سواد و آموزش)  د     □فقر و بی عدالتی) ج    □ امید به زندگی یا متوسط طول عمر) ب     □درآمد و رفاه ) الف
)ذکر یک مورد. ( در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است-3

............................................  .....................  
 مریم به همراه خانواده خود به آلمان سفر کرده اند، وي در آن جا مردان و زنان کهنسال فراوانی می بیند کـه بـراي خریـد-4

  )دو مورد(به نظر شما نتایج داشتن جمعیت سالخورده و رشد منفی جمعیت چیست؟ . مایحتاج خود به بازار آمده اند
................... .............................................. ،...................................................................  

5/0  
5/0  

5/0
 

1 

جم
پنـ

ـل 
فص

 

□ط       غل□صحیح.                                       در حکومت صفوي بعد از شاه فرماندهان نظامی قرار داشتند-1
 از صنایع پررونق ایران در دوره صفوي کدام مورد بود؟-2

□جواهرسازي)             د□کاشی و چینی) ج         □بافندگی )         ب□کشتی سازي ) الف
  .............................................. پرسودترین کاالي صادراتی در عصر صفوي چه نام داشت؟ -3
)دو مورد(اول در دوران حکمرانی خود چه اقداماتی انجام داد؟  شاه عباس -4

 ................................................................. ،...................................................................  

5/0  
5/0  

5/0
1 

ـم
شش

ـل 
فص

 

□       غلط□صحیح.ذاري شد سلسله افشاریه توسط نادر پایه گ-1
 پایتخت کریم خان زند کدام شهر بود؟-2

□شیراز)                          د□مشهد) ج             □تهران )              ب□اصفهان ) الف
جار بود؟ امیرکبیر صدراعظم کدام پادشاه قا-3

□ناصرالدین شاه )              د□مظفرالدین شاه) ج     □محمدعلی شاه )           ب□احمدشاه ) الف
  ..................................... کدام مرجع تقلید شیعیان استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد؟ -4
  .................................جب کدام عهدنامه به تصرف روسیه درآمد؟  سرزمین هاي ایرانی شمال رود ارس به مو-5

5/0  
5/0  

5/0

5/0
5/0  

  مؤفق باشید
 
***
 

  نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح  نمره پایانی  نمره تکوینی
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 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

 راهنمای تصحیح سواالت هماهنگ درس: مطالعات اجتماعی)پایه نهم(

دقیقه 01مدت امتحان:  01/4/0311دقیقه عصر   تاریخ امتحان: 03:41ساعت شروع:   

دم گرامی  با آرزوی لحظاتی خوب و خوش، نظر شما بزرگواران در تصحیح برگه امتحانی مق همکاران

 می باشد.

نمره( 01بخش اجباری از فصل هفتم تا یازدهم)   

نمره( 3)فصل هفتم   

1/1رییس علی دلواری  -3      1/1الف  -4       1/1غلط  -2         1/1صحیح  -0  

نمره 0ستارخان و باقرخان  -0 نمره       0انگلیس و روسیه  -1

نمره( 4)فصل هشتم   

 1/1مقاله توهین آمیز نسبت به امام خمینی  -2         1/1صحیح  -0

1/1اع از آرمان های انقالب اسالمی دف -3   1/1 0411بهمن  22 -4 

نمره 0ایجاد شورش و ناامنی، ترور شخصیت ها و مردم انقالبی و...دو مورد  -1

نمره( 4) فصل نهم   

نمره 0ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم، ما مسلمانیم و... دو مورد  -0

نمره 0احساس و آگاهی و شناخت از خود.  -2

1/1و چهره گندمگون  هویت فردی: قد بلند -4  

  1/1هویت اجتماعی: بسیج دانش آموزی و سازمان جوانان هالل احمر 

نمره( 2) فصل دهم   

نمره 0دیدار اقوام، کمک مالی و.... دو مورد  -4    1/1فرزندان  -2  1/1صحیح  -0  
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نمره( 4) فصل یازدهم   

1/1غلط  -0  

حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان -2

   نمره 0تبعیض قائل نشود. 

1/1حق مشارکت سیاسی  -ب      1/1حق برخورداری از تامین اجتماعی  -الف -4   

1/1حقوق فرهنگی  -ج  

نمره( 1بخش اختیاری از فصل اول تا ششم) پاسخ به دو فصل   

نمره( 1/2)فصل اول  

1/1کبیسه  -1/14مختصات جغرافیایی  -2            1/1صحیح  -0  

نمره 0پدید آمدن شب و روز و اختالف ساعت  -3

نمره( 1/2) فصل دوم   

1/1منابع نفت و گاز و ... یک مورد  -4         1/1ب  -2    1/1غلط  -0  

نمره 0زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی، دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و...  -3

نمره( 1/2) فصل سوم   

1/1ریه های زمین  -4               1/1ج  -2                1/1صحیح  -0  

رزی وبرقراری تعادل بین استفاده اقتصادی از جنگل ها و فرصت بازسازی آنها،کشاو -3

دامپروری با روش های علمی و جدید،ایجاد پارک های وحش و حفاظت از گونه های در 

نمره 0دو مورد معرض خطر و ...   

نمره( 1/2)فصل چهارم   

1/1یه فقط یک مورد بهبود بهداشت و بهبود تغذ -4     1/1ج  -2     1/1صحیح  -0  

نمره 0کمبود نیروی جوان، کاهش جمعیت و... دو مورد  -3
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(نمره 1/2) فصل پنجم   

1/1ابریشم  -4                    1/1ب  -2                 1/1غلط  -0  

نمره 0از قزوین به اصفهان و... شکست ازبکان و عثمانی ها، انتقال پایتخت -3  

نمره(1/2) فصل ششم   

  1/1د  -4                             1/1د  -2                         1/1صحیح  -0

1/1ترکمن چای  -1                     1/1آیت هللا میرزای شیرازی  -3    

 

 خدا قوت همکاران عزیز

0411-0311سال تحصیلی   
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