
 

سمه تعالیاب

دقیقه   65  مدت امتحان: 10:30   ساعت شروع :نام پدر:نام و نام خانوادگی:

درس:سؤ هماهنگ امتحان امتحان:پایه : نهممطالعات اجتماعیاالت 45تعداد سوال:3تعداد صفحه: 1400/ 3/ 5تاریخ

سمنان استان پرورش و آموزش سنجش اداره1400 خرداد ماهدراستانی  هماهنگ دانش آموزان

بارمسؤالاتردیف

 بخش اختیاری 

اول کتاب دو فصل را به دلخواه انتخاب نموده و به آن پاسخ دهید ؛ در این بخش از شش فصلدانش آموزان عزیز

فصل اول

⃝غلط          ⃝صحیح           ؟است آن سیاره سومین زمین که است سیاره هشت دارای شمسی منظومه1
5/0

 بندی درجه شرقی و غربی درجه 50 تا درجه از صفر دیگر النهارهای صفن و بوده درجه صفر أمبد النهار نصف 2

⃝غلط                   ⃝صحیح                     ؟اند شده
5/0

⃝روز3۶۷د(             ⃝روز3۶5ج(            ⃝روز3۶۶ب(          ⃝روز3۶۴ الف(؟      است روز چند کبیسه سال3
5/0

؟دهید توضیح مختصراً وبرده  نام را آنها ؛است حرکت نوع دو دارای زمین کره ۴
1

فصل دوم

⃝آناتولید(           ⃝ایرانج(             ⃝مغولستانب(             ⃝تبتالف( ؟     دارد نام چه جهان فالت بلندترین5
5/0

 اتمسفر یا هواکره را است شده تشکیل خاک و سنگ از و که حالت جامد دارد آن پوسته یا زمین کره خارجی خشب ۶

⃝غلط                      ⃝صحیح                  .گویند می
5/0

. دارد نام..............................جهان اقیانوس ترین عمیق و هناورترینپ ۷
5/0

.(مفید و مختصر؟)کنید تعریف را خشکی انوای یا قاره فالت 8
1

فصل سوم

 ؟شوند می ها بوم زیست تنوع باعث یرز عوامل از یک کدام 9

⃝است صحیح موارد همهد(            ⃝زمین ارتفاع میزانج(           ⃝ناهمواری شکلب(            ⃝هوا و آبالف(

5/0

5/0 .گویند می ........................باشد میلیمتر 50 از کمتر آنها سالیانه بارندگی میزان که خشکی های سرزمین به 10

5/0⃝غلط  ⃝صحیح  .نامند می زمین های ریه را استوایی های جنگل 11

1؟ببرید نام ،شوند می جهان در ها زیستگاه تخریب باعث که را عواملی مهمترین از مورد دو 12

فصل چهارم

 ؟گویند می چه آن به برسد صفر از کمتر به جمعیت رشد درصد اگر 13

⃝عادی رشدد(                    ⃝مثبت رشدج(                  ⃝منفی رشدب(                 ⃝ثابت رشدالف( 

5/0
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5/0⃝غلط              ⃝صحیح        ؟تفریح و گردش برای دیگر جای به جایی از مردم رفتن یعنی مهاجرت 1۴ 

5/1؟ببرید نام فقط را انسانی توسعه شاخص 15

فصل پنجم

 ؟کرد اعالم ایران رسمی مذهب را شیعه مذهب و سیسأت را صفوی سلسله زیر افراد از یک کدام 1۶

⃝اسماعیل شاهد(             ⃝حسین سلطان شاهج(                ⃝عباس شاه ب(                ⃝صفی شاهالف( 

5/0

5/0⃝غلط             ⃝صحیح        ؟گردید آباد بسیار و شد ایران پایتخت اصفهان صفوی اول عباس شاه زمان در 1۷

5/0.بود ...........................ایران در صفویان دوره در ایران صادراتی کاالی رسودترینپ 18

1؟بنویسید را صفویان دوره در ایران اقتصادی شکوفایی و تجارت رونق دالیل از مورد دو 19

فصل ششم

 ؟برگزید خود برای را (مردم نماینده) الرعایا وکیل لقب ،پادشاه عنوان جای به پادشاه دامک 20

⃝شاه ناصرالدیند(             ⃝زند خان لطفعلیج(              ⃝ افشار نادرشاهب(            ⃝زند خان کریمالف( 

5/0

 ار تهران و گذاشت بنیان را قاجار حکومت و شد مسلط ایران سراسر بر پیاپی های لشکرکشی از پس امحمدخانقآ 21

⃝غلط                  ⃝صحیح               ؟برگزید پایتختی به

5/0

 جدا ایران از گنجه و باکو شهرهای و داغستان و گرجستان های ایالت قاجاریه دوره در عهدنامه کدام موجب به 22

؟شدند

5/0

(.است اضافی گزینه یک)دکنی وصل هم به خطی با را آنها ،دارد ارتباط یکدیگر به زیر موارد از یک کدام 23

 دارالفنون سیسأت                                    امیرکبیر 

نظامیه مدارس                              شاه ناصرالدین 

تأسیس مدارس به سبک جدید                 رشدیه حسن میرزا

بیگانگان به انفراو امتیازات دادن 

5/1

 بخش اجباری 

اجباری می باشد یازدهمدانش آموزان عزیز خسته نباشید،پاسخ به تمامی سؤاالت فصل هفتم تا 

فصل هفتم

 ؟شد بسته توپ به و منحل پادشاه کدام دست به قاجار دوره در ملی شورای مجلس 2۴

⃝شاه فتحعلید(               ⃝احمدشاهج(             ⃝شاه علی محمدب(               ⃝ خان محمد آقاالف( 

5/0

5/0 ⃝غلط         ⃝صحیح ؟داشتند برعهده را تهران در مشروطه نهضت رهبری طباطبایی اهلل آیت و بهبهانی اهلل آیت 25

 ؟شد صادر قاجار پادشاه کدام توسط شورا مجلس تشکیل فرمان 2۶

⃝شاه فتحعلید(                ⃝شاه محمدعلیج(               ⃝شاه احمدب(               ⃝مظفرالدین شاهالف( 

5/0

5/0 ⃝غلط             ⃝صحیح      ؟شد تقسیم آلمان و فرانسه کشور دو بین ایران میالدی 190۷ قرارداد در 2۷

1)مختصر و مفید(؟است حکومتی نوع چه سلطنتی مشروطه پادشاهی حکومت 28
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 .دهید پاسخ زیر سواالت هب اول جهانی جنگ مورد در 29

 ؟ببرید نام را متفقین از کشور دوب(                                ؟افتاد اتفاق سالی چه درالف( 

1 

 فصل هشتم

 ؟پرداخت مخالفت به والیتی و ایالتی های انجمن الیحه تصویب و تغییرات با زیر برجسته شخصیت کدام 30

  ⃝طالقانیآیت اهلل د(              ⃝خمینی امامج(              ⃝نوری اهلل فضل یخشب(             ⃝کاشانی اهلل آیتالف( 

5/0 

 ؟رسید پیروزی به تاریخی چه در اسالمی انقالب 31

 135۷⃝ بهمن 22 د(            1358⃝ اسفند 23ج(         135۶⃝ بهمن 12ب(          135۷⃝ فروردین 12 ف(ال

5/0 

 1 ؟ببرید نام د،آمدن وجود به اسالمی انقالب پیروزی از سپ که را یینهادها از مورد دو 32

 ؟بنویسید انقالب نابودی برایرا   اسالمی انقالب دشمنان های دسیسه و ها توطئه از مورد دو 33

 

1 

 فصل نهم

 ؟چیست هویت  3۴

 ⃝خود از شناخت و آگاهی احساس  ب(                                                   ⃝کیستی پرسش به پاسخ الف(

 ⃝موارد همه د                                  ⃝خود های ویژگی و شخصیت و وجود از انسان آگاهی ج(

5/0 

 5/0 ⃝غلط          ⃝صحیح .   شود می یک شخص روانی های ویژگی و جسمانی های ویژگی شامل دیهویت فر 35

 5/0 است،نام ببرید؟ ثابت یشههم و کند نمی تغییرکه  را هویتی های ویژگی یکی 3۶

 5/0 عمده ترین عناصر هویت یک ملت فرهنگ،تاریخ و............................آن است. 3۷

 1 ؟ت را تعریف کنیدواژه ملّ 38

 فصل دهم

 ؟است خانواده در فرزندی چند مطلوب های ویژگی مورد در زیر موارد از یک کدام 39

     ⃝همبازی داشتن ب(                                          ⃝شدن اجتماعی تجربهالف( 

 ⃝است صحیح موارد همهد(                    ⃝خواهر و برادر های رفتار از الگوبرداری ج(

5/0 

 5/0 ؟ببرید نام ،مادر و پدر به نسبت را  فرزندان تکالیف و وظایف از مورد دو ۴0

 1 ؟ببرید نام ،بیاید پیش زندگی طول در ها خانواده برای است ممکن که را گوناگون مشکالت از نمونه دو ۴1

 فصل یازدهم

 5/0 ⃝غلط             ⃝صحیح             ؟دارد اشاره حکومت و مردم متقابل روابط به شهروندی واژه ۴2

 5/0 ⃝غلط        ⃝صحیح .کند دخالت جامعه سیاسی امور در تواند نمی شهروندی هر اینکه یعنی سیاسی مشارکت ۴3

 1 ؟چیست مالیات ۴۴

 1 ؟ببرید نام فقط ؛باشند برخوردار آنها از باید مردم که را شهروندی حقوق از مورد دو ۴5

 خسته نباشید

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

سمه تعالیاب

دقیقه   65  مدت امتحان: 10:30   ساعت شروع :نام پدر:نام و نام خانوادگی:

درس:سؤ هماهنگ امتحان امتحان:پایه : نهممطالعات اجتماعیاالت 31تعداد سوال:2تعداد صفحه: 1400/ 3/ 5تاریخ

سمنان استان پرورش و آموزش سنجش اداره1400 خرداد ماهدراستانی  هماهنگ آزاد انداوطلب

بارمپاسخنامهردیف

روز  366ب  -3غلط            -2صحیح            1

حرکت وضعی و حرکت انتقالی، حرکت زمین به دور خودش حرکت وضعی و حرکت زمین به دور خورشید حرکت  4

انتقالی نام دارد

: آرام 7غلط           -6الف: تبت             5

متر که به آن فالت 200ها در ساحل اقیانوس ها ناحیه کم عمق با ژرفایی کم تر از در تمامی اقیانوس ها و خشکی  8

قاره یا ایوان خشکی میگویند

صحیح  -11: بیابان          10د: همه موارد صحیح است          9

یت هایفعال-2ایجاد گسترش شهرها و روستا ،ساختن جاده ها ،ساختمان و سد ، بدون برنامه ریزی  -1 12

شکار و تجارت اعضای  -4مصرف گرایی و تولید انبوه زباله  -3صنعتی و تولید انبوه کاال در کارخانه ها

 حیوانات. دو مورد کافیست)در صورت رساندن مفهوم نمره تعلق گیرد(

: غلط 14رشد منفی                -ب13

سواد و آموزش -3طول عمر  امید به زندگی یا متوسط -2در آمد و رفاه  -1 15

ابریشم  -18صحیح                -17شاه اسماعیل            16

ایجاد شبکه وسیعی از راه و کاروانسراها در  -3وجود نظم و امنیت در سراسر کشور -2یکپارچه بودن سرزمین ایران 19

لق گیرد()در صورت رساندن مفهوم نمره تعسراسر ایران.دومورد کافیست

عهدنامه گلستان -22صحیح            -21الف : کریم خان زند         20

23 

 

 

امیر کبیر= تاسیس دارالفنون         

ناصرالدین شاه = دادن امتیازات فراوان به بیگانگان  

میرزا حسن رشدیه= تاسیس مدارس به سبک جدید

غلط  -27مظفرالدین شاه            -26              صحیح  -25ب: محمدعلی شاه           24

حکومتی که در آناختیارات شاه بر اساس قانون محدود می شود و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران در  28

اداره کشور دخالت می کنند)مخحتصر و مفید(

شمسی       ب : انگلستان روسیه فرانسه آمریکا  )دو مورد(1293میالد یا 1914الف:  29

 57بهمن 22 -:   د31ج: امام خمینی               30

تحریم -5جنگ تحمیلی  -4اقدامات نظامی  -3ترور شخصیت ها و مردم انقالبی  -2ایجاد شورش و نا امنی  -1 33

)دو مورد کافیست(جنگ نرم  -6اقتصادی 

رنگ پوست و ....3-مکان تولد -2تاریخ تولد -1 -36صحیح   -35د: همه موارد  34

مکان یا سرزمین 37

وبسایت آموزشی نمره یار - www.Nomreyar.com جمعیتی هست که در قلمرو یک سرزمین مشخص ،مستقر شده و دارای اشتراکات تاریخی و زبانی و مذهبی و....   38
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ک است .آرمان های مشتر

د: همه موارد  39

اطاعت از والدین و.......)دو مورد کافیست( -4رعایت اخالق خوش  -3رضایت والدین  -2احترام به پدر و مادر -1 40

...... -معلولیت کودک  –فوت یکی از اعضای خانواده  –بیماری شدید و طوالنی  -فقر –بیکاری  41

صحیح  42

غلط  43

مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و بصورت بال عوض به دولت پرداخن می کنند تا صرف هزینه های عمومی  44

شود

حق برخورداری از رفاه و تامین -3حق برخورداری از عدالت قضایی  -2حق برخورداری است عدالت قانونی -1 45

حقوق فرهنگی )دو مورد( -5ی حق مشارکت سیاس -4اجتماعی 

  همکاران عزیز خسته نباشید
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