
«باسمه تعالي » 

 03/03/0000 : تاريخ امتحان           آموزش و پرورش خراسان رضوي كلّ ادارة       :نام 

 دقيقه 60:  مدّت امتحان ناحیه   / منطقه/اداره آموزش و پرورش شهرستان   :نام خانوادگي 

 صبح 00 :ساعت شروع   (     متوسطه اوّل)سؤاالت امتحان هماهنگ نهم  :  نام آموزشگاه 

 0: تعداد صفحات    مطالعات اجتماعی :درس  :داوطلب ةشمار

بارم سؤالردیف

(91سورة نحل آیه ) « و خدا می داند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید: یَعلَمه ما تهِسّروَن و ما تهعلِنوَن  َو للاه » 

 (بخش انتخابی )

 : توجه 

 . وجود دارد  6تا فصل  0نمره از فصل  5/2بسته سوال داراي بارم  6(بخش انتخابی )در عزیز  اندانش آموز

در صورت پاسخ به ) .از این بخش براي شما در نظر گرفته خواهد شد  نمره 5مجموع . را از این بخش انتخاب كرده و به سواالت همان فصل جواب دهيد فصل 2فقط  لطفا

 . (بيش از دو فصل انتخابی ،پاسخ سواالت اضافه ،تصحيح نخواهد شد 

نمره  5/2بارم   سياره ما ،زمين: فصل اول 

است؟ نادرست خورشیدی منظومه درونی سیارات درباره گزینه کدام 1
دارند زیادی های قمر  (د است درونی سیاره بزرگ ترین زمین  (ج       هستند جامد (ب      دارند سنگی سطوح(الف 

5./

 نیست؟ زمین های قطب محور بودن مایل نتیجه گزینه کدام 2
 شب و روز طول بودن نامساوی ( ب  کند می تغییر سال طول در آفتاب تابش زاویه(الف 

آید  می وجود به مختلف های فصل(د  روزه ۶۳۳ سال پیدایش (ج 

5./

 .دارند نام النهار نصف دارند مساوی طول و اند شده کشیده جنوب قطب تا شمال قطب از که فرضی های دایره نیم 3

 غلط ( ب    صحیح(الف 
5./

1کنید؟  تعریف را زمین وضعی حرکت حرکت 4

5/2بارم     سنگ كره ،آب كره ، هوا كره: فصل دوم 

شود؟ می نامیده چه شده تشکیل خاک و سنگ از و دارد جامد حالت که زمین کره خارجی بخش  5
هیدروسفر (د  لیتوسفر (ج                     بیوسفر (ب                            اتمسفر( الف

5./

می شود؟  کمتر زمستان سرمای برویم پیش ها خشکی داخلی نواحی شهرهای سمت به ساحلی نواحی های شهر از هرچه 6
 غلط( ب       صحیح(الف  

5./

/.5 .می گویند .....................................................دارند تماس ها خشکی با ها اقیانوس که جایی در متر ۰۲۲ تا ژرفای عمق ای کم ناحیه 7

 1 مورد دو دهند؟ می تغییر را زمین های ناهمواری چهره چگونه انسان ها 8

 نمره 5/2بارم  زیست كره ،تنوع شگفت انگيز : فصل سوم 

؟ است کدام بوم زیست یک ایجاد در تاثیرگذار عامل مهم ترین 9
 ها ناهمواری شکل (د  هوا و آب  (ج   خاک جنس  (ب                      زمین ارتفاع میزان(الف 

5./

/.5 غلط( ب صحیح( الف            . می باشد استوایی بارانی های جنگل مشهور های گونه از بائوباب درختان 11

 صفحه بعدادامة سؤاالت در   1صفحه 
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 مورد دو است؟ یافته گسترش هایی قاره چه زیست بوم تایگا در 11
 

5./ 

 مورد دو دهید؟ توضیح مختصر طور به را شوند می ها زیستگاه تخریب باعث که عواملی مهم ترین 12

 

1 

 نمره 5/2بارم                                                                          ساكنان سياره زمين : فصل چهارم  

 است؟  برخوردار کمتری جمعیت تراکم از زیر کشورهای از یک کدام 13

  بنگالدش (د                         آلمان (ج                         ژاپن (ب                                      دا   کانا (الف 
5./ 

  مورد دو است؟ آورده وجود به کشورها این مردم برای را مشکالتی چه شهرنشینی سریع رشد 14
 
 

1 

 باشند؟ می انسانی توسعه های شاخص کدام به مربوط زیر موارد از کدام هر کنید مشخص  15

 )                                       (   زندگی مناسب امکانات (الف 
           )                             ( آلودگی بدون و پاک محیط در زندگی( ب 

1 

 نمره 5/2بارم                                                                 عصر یکپارچگی و شکوفایی: فصل پنجم 

 است؟ داده رخ صفوی تهماسب شاه حکومت زمان در زیر رویدادهای از یک کدام 16

   شیعه مذهب کردن رسمی ( ب                            چالدران جنگ در عثمانی از شکست(الف 

   قزوین به تبریز از پایتخت انتقال ( د                         تفنگ و توپ به ایران سپاه کردن مجهز(ج  

5./ 

 کنید؟ بیان را ایران سازی یکپارچه برای صفوی اسماعیل شاه اقدامات از مورد دو 17

 
1 

 مورد ۰عواملی که موجب رونق تجارت در دوره صفوی شد را بیان کنید ؟  18
 
 

1 

 5/2بارم                                    ایران از عهد نادر شاه تا ناصرالدین شاه: فصل ششم 

 ؟ است نادرست نظر مورد سلسله برای شده ذکر ویژگی گزینه کدام در 19

  خارجی کشورهای دخالت و نفوذدوره : قاجاریه (ب                                          گذرا آسایش و آرامشدوره  :زندیه(الف 
 قدرتمند و پایدار حکومت دوره :افشاریه  (د                              ایران سرزمین یکپارچگی و اتحاددوره  :صفویه (ج 

5./ 

 گرفتند؟ قرار روسیه حاکمیت تحت و شدند خارج ایران حاکمیت از مناطقی چه گلستان عهدنامه اساس بر 21

 
1 

 بعدادامه سواالت در صفحه                                                                                      2صفحه 
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 .را در داخل پرانتز بنویسید  هم با مرتبط است؟موارد گرفته صورت زیر افراد از یک کدام زمان در شده ذکر اقدامات از هرکدام 21

 (ميرز ا عباس     -      رشدیه حسن ميرزا     -اميركبير  ) (       است اضافه مورد یک)

)   (  داد  اروپایی کشورهای تاریخ موضوع در هایی کتاب ترجمه دستور( الف   
)  (   اقتصادی و اداری فساد با مبارزه و حکومتی تشکیالت نوسازی (ب

1 

 (بخش اجباری )

. نمره است  51بارم این بخش . به طور کامل پاسخ دهید  ۶3تا  ۰۰به تمام سواالت از سوال ( بخش اجباری ) دانش آموز عزیز در  :توجه 

 :مشخص کنید ( × )  گزینه درست را با عالمت

شد؟  صادر پادشاه کدام توسط مشروطه فرمان 22
شاه احمد (د  ه شا مظفرالدین(ج   شاه ناصرالدین( ب             شاه محمدعلی (الف  

5./

 ؟ است شده اشاره شهروندی واژه متقابل روابط به درستی به گزینه کدام در 23
 دولت-حکومت( د   دولت -قانون ( ج              حکومت – مردم( ب           قانون- مردم( الف 

5./

 :جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید

/.5غلط ( ب            صحیح( الف       . مهم ترین خواسته حاضرین در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم تشکیل عدالت خانه بود   24

. است  توجه به اصالت خانوادهاز دیدگاه اسالم اسالم مهم ترین عاملی که باید در همسرگزینی به آن توجه کرد  25
 غلط(ب               صحیح(الف 

5./

/.5غلط (ب   صحیح(الف             است؟ همسر انتخاب در دقت سالم و متعادل خانواده یک تشکیل راه در گام اولین 26

 .به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید 

/.5 چیست؟ ارحام صله از منظور 27

 1 ؟ بود کسانی چه عهده بر شاه محمدعلی استبداد علیه بر تبریز خواه مشروطه مبارزان رهبری 28

 1بود؟  چه 5۰۲۱ قرارداد امضای از روسیه و انگلستان هدف 29

 1 مورد ۰کند؟  ایجاد تغییراتی ایران اقتصادی و اجتماعی مختلف امور در کردند توصیه شاه محمدرضا به ها آمریکایی چرا 31

 1 مورد دو کنید؟ بیان را خانواده برای ((فرزندی تک ))نامطلوب پیامدهای و آثار 31

ادامه سواالت در صفحه بعد    3صفحه   
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بارم سؤالردیف

 1 ؟ ببرید نام را تعهدات این مهم ترین از مورد دو دارد نیز تعهداتی و تکالیف شهروندی حقوق قبال هرشهروند در 32

(مورد اضافه است  5) . را با توجه به مطالب داده شده تکمیل کنید  ایران اسالمی جمهوری حکومت تاسیس روند 33

  تصویب قانون اساسی– جمهوری ریاست انتخابات -انقالبی نهادهای گیری شکل

 سیاسی نظام تعیین پرسی همه اسالمی شورای مجلس انتخابات

1 

 .کنید وصل هم به خط با .دارد وجود تاریخی ارتباط چپ سمت شده داده موارد از یک کدام با تاریخی سمت راست وقایع از یک هر 34
(یک مورد اضافه است ) 
مردم قم  5۶1۳دی 5۰ قیام  پس از سخنرانی عصر عاشورا(ره)خمینی امام دستگیری به اعتراض(الف  

  5۶3۰خرداد 51 قیام  اطالعات روزنامه در خمینی امام به توهین (ب
  تبریز مردم بهمن ۰۰ قیام  

1 

 1 گذاشت؟ جای بر ایران برای اجتماعی و سیاسی پیامدهای و آثار چه اول جهانی جنگ 35

 1. منظور از هویت اجتماعی چیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید  36

 5/1 ببرید؟ نام را ایرانی جامعه مشترک های ویژگی از مورد سه 37

 ارتباط شهروندی حقوق از دسته کدام با شده ذکر موارد از کدام هر است شده بیان شهروندی حقوق از مختلفی های نمونه زیر جدول در 38
 (است اضافه مورد یک) دارد نزدیک تری

 فرهنگی حقوق - قانونی عدالت - عدالت قضایی عدالت-  سیاسی مشارکت حق 

 خانواده تشکیل از حمایت

 تبعیض بدون شهروندان بین قوانین اجرای

 احزاب با همکاری و عضویت

5/1 

 20 جمع بارم   موفق باشید    4صفحه

.راهنمای تصحیح اين درس را مشاهده نمايندال و ؤهمکاران محترم مي توانند با مراجعه به سايت مندرج در سربرگ، س دانش آموزان عزيز و

گذاری تصحیح و نمره
 نام و نام خانوادگي

دبیر/ حمصحّ 
نمره نهايي پس از رسیدگي به اعتراضات

نام و نام خانوادگي 

دبیر/ مصحّح

با حروفبا عددبا حروفبا عدد

:امضاء :امضاء 
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  ۰۰۱۱ ماه خرداد نهم پایه اجتماعی مطالعات سواالت پاسخنامه
 الف -۳ سوال                          ج – ۲ سوال            د -  ۰ سوال

 گویند می وضعی حرکت آن به که چرخد می خود محور دور به بار یک ساعت ۲۰ هر زمین -۰ سوال 
 ( خشکی وانای ) قاره فالت -  ۷ سوال              ب  – ۶ سوال              ج – 5 سوال
 غیره و کوهستانی نواحی در خانه ساختن  - ارتفاعات بردن کشت زیر به - معادن از برداری بهره -  جاده سد ساختن -۸ سوال

ج  – 9سوال 
 ب -۰۱ الوس 
 شمالی آمریکای و اروپا -آسیا -۰۰ 

 شکار-  زباله انبوه تولید و گرایی مصرف - کاال تولید و صنعتی های فعالیت - ساختمان و جاده و پل ساختن -  روستاها و شهرها گسترش و ایجاد -۰۲
 حیوانات بدن اعضای تجارت و
 الف - ۰۳ 

 غیره و نشینی زاغه - طبقاتی اختالف افزایش - هوا آلودگی و سنگین ترافیک -۰۰
 عمر طول متوسط و زندگی به امید -ب   رفاه و درآمد میزان - الف ۰5

 د  -۰۶ 
   ازبکان دادن شکست -  شیعه مذهب کردن رسمی - محلی های حکومت سرکوب -  ۰۷ 
 بزرگ های بازارساخت  – کاروانسراها و ها راه از وسیع شبکه گسترش  - امنیت و نظم برقراری -  ۰۸ 

 د  – ۰9
 گنجه و باکو شهرهای و داغستان  - گرجستان های تایال – ۲۱ 
 امیرکبیر –ب  میرزا عباس--  الف  - ۲۰ 
 الف  - ۲۶                          ب  - ۲5                  الف – ۲۰                                 ب  -۲۳                    ج  – ۲۲ 
 شوند باخبر یکدیگر از و بروند خود خویشاوندان دیدار به افراد - ۲۷ 

 باقرخان – ستارخان  - ۲۸
 کنند همکاری یکدیگر با رقابت جای به گرفتند تصمیم متحدانش و آلمان روزافزون قدرت با مقابله برای - ۲9
  پهلوی حکومت حفظ و مردمی های قیام وقوع از جلوگیری  - ۳۱
 دعواهای و ها بازی و ها رقابت و بازی هم از شدن محروم -کودکان  اجتماعی رشد کاهش -  آن نشاط و گرمی و خانواده ثبات و امنیت کاهش  -۳۰

 خاله و دایی و عمو و عمه اشتنند و خواهر برادر محبت و حمایت از شدن محروم  - برادر و خواهر رفتار از الگوبرداری نداشتن  - کودکانه
 منکر از نهی و معروف به امر - کشور اقتدار تقویت و حفظ-  عوارض و مالیات پرداخت-  دولت با همکاری -  مقررات و قانون رعایت - ۳۲

تعیین نظام سیاسی  پرسی همه -۰اساسی  قانون تصویب  -۲ جمهوری ریاست انتخابات -۳  اسالمی شورای مجلس انتخابات -۰ -۳۳ 
 قم مردم ۰۳5۶ ماه دی ۰9 قیام -ب             ۰۲ خرداد ۰5 قیام -الف -۳۰

 - گرسنگی فقر و قحطی  - مردم آسایش و امنیت رفتن بین از -  مرکزی دولت از سرپیچی و نافرمانی - ایران اوضاعبی ثباتی و آشفتگی  -۳5 
  واگیردار های بیماری شیوع

 مدرسه در عضویت مثل دنآور می دست به را خود هویت جامعه عقاید و ها ارزش با شدن آشنا و اجتماعی مختلف های گروه در عضویت با افراد  -۳۶
  شویم می محسوب ایرانی ایران جامعه در عضویت و ییمآ می حساب به فرزند خانواده در فرد عضویت و هستیم آموز دانش

 ( مکان) سرزمین( زمان ) تاریخ ( جامعه) فرهنگ  -۳۷
سیاسی مشارکت حق -۳       قانونی عدالت -۲          فرهنگی حقوق -۳۸-۰
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