باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره

رديف
( بخش اجباری ) دانش آموز عزیز لطفا به تمامی سواالت زیر که از درس 31تا 31طراحی شده به طور کامل پاسخ دهید .

31

سواالت درس31تا31

3

 -1درست یا نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید:
الف) خواستۀ مهاجرانی که به حرم حضرت عبدالعظیم در ری ،رفته بودند ،تأسیس عدالتخانه بود .درست  نادرست 
ب) محمدرضاشاه پس از کودتای  82مرداد ،روشهای استبدادی و دیکتاتوری خود را کاهش داد .درست  نادرست 

 -8همۀ گزینههای زیر از زمینههای سیاسی و اقتصادی وقوع انقالب مشروطه هستند ،به جز:

الف) واگذاری امتیازات بسیار به انگلیس و روس
ب) جدایی قسمتهایی از سرزمین ایران توسط انگلیس و روس 

پ) آشنایی ایرانیان با اندیشههای تمدن جدید اروپا
ت) طلب مالیات از مردمی که با بیکاری و فقر مواجه شده بودند .

0/5

-3الف-قرارداد  1111بین چه کشورهایی بسته شد ؟

3

ب-این قرارداد برچه اساسی استوار بود؟

 -4مخالفت امام خمینی (ره) با  ....................موجب تبعید ایشان از ایران گردید.
ب) تصویب الیحۀ کاپیتوالسیون 
الف) تصویب نامۀ انجمنهای ایالتی و والیتی 
ت) آمریکا و اسرائیل در روز عاشورای  48
پ) برگزاری همه پرسی اصول ششگانه 

0/5

 -5علت قیام مردم قم در  11دیماه  1351چه بود؟

0/5

-1دو عامل موثر در موفقیت انقالب اسالمی را بنویسید؟

3

 -7اموری که در جامعه ،خوب ،مطلوب و مثبت هستند  .....................نامیده میشود.
ت) اعتقاد (باور) 
پ) ارزش 
ب) هنجار 
الف) نماد 

0/5

-2پاسخ دهید:
الف) مهم ترین دالیل پیروی از هنجارها................. :

3/5

ب) سه عنصر عمدۀ هویت یک ملت..................... :

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

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

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

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

« -1هویت» چیست؟ تعریف کنید.

0/5

1
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باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

رديف

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره
-11اهمیت فرزند آوری و تجدیدنسل در خانواده چیست؟

3

-11خانواده به چه روش هایی اعضای خود را اجتماعی می کنند؟توضیح دهید.

3/5

-18چرا انگلیس در جلوگیری از اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت موفق نشد؟

0/5

-13ارزش چیست؟

0/5

-14ویژگی های اکتسابی را با ذکرمثال توضیح دهید؟

3

-15تفاوت نظام پادشاهی استبدادی با نظام پادشاهی مشروطه را بیان کنید؟

3

-11مجاهدان مشروطه خواه در تبریز چه کسانی بودند؟

0/5

2
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باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره

رديف
دانش آموز عزیز از دوبخش زیر فقط یک بخش را انتخاب کرده وپاسخ دهید .

بخش اختیاری

7نمره

بخش اول درس 3تا5

3

 -1درست یا نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید:
الف) سال کبیسه ،هر چهار سال یکبار اتفاق میافتد و همیشه یک روز از سال عادی کمتر است .درست  نادرست 
ب) از چرخش زمین به دور خود ،شب و روز و اختالف ساعت در سطح زمین ،به وجود میآید .درست  نادرست 

« -8عرض جغرافیایی» را تعریف کنید.

0/5

 -3جدول زیر را کامل کنید.

3

انواع سیارات

تعداد قمرها

جنس و ترکیب

درونی

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

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

بیرونی

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

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

 -4کدام گزینه درست است؟
الف فالت مغولستان در آسیا ،بلندترین فالت روی زمین است .
ب) حدود  31درصد سطح زمین را خشکی تشکیل میدهد .
پ) در هر  1111متر ارتفاع ،دمای هوا  1درجه افزایش مییابد.
ت) نیوفوندلند در شرق آمریکا ،مرکز مهم صید ماهی جهان است.

0/5

 -5به دو سوال زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) نام عمیقترین گودال اقیانوسی که در غرب اقیانوس آرام و شرق جزایر فیلیپین قرار دارد.
ب) نام الیهای گازی در جو زمین که از تابش اشعههای زیان آور به زمین جلوگیری میکند؟

3

 -1هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) لیتوسفر (سنگ کره):
ب) فالت قاره (ایوان خشکی):

3

-7شماره گزینههای سمت چپ را در مقابل گزنیۀ مناسب در سمت راست بنویسید( .یک گزینه در سمت چپ اضافه است).

3

الف) توکا ()............
ب) گُبی ()...........
پ) هِوآ ()..........
ت) بائوباب ()...........

 -1از درختان ناحیۀ جنگلهای بارانی استوانی
 -8از درختان ناحیۀ ساوان در آفریقا
 -3از پرندگان ناحیۀ جنگلهای بارانی استوایی
 -4از جانوران ناحیۀ تایگا
 -5از بیابانهای سرد دنیا

-8ازمیان عناصر آب و هوایی،کدام عناصر بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد؟

3
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3

باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره

رديف
بخش دوم درس  00تا 02

 --3یکی از پیامدهای نامطلوب فردی یا اجتماعی «تک فرزندی» را بنویسید

0/5

-0نصب ،عزل و قبول استعفای چه کسانی بر عهدۀ رهبر است؟
ب) رئیس قوه قضاییه 
الف) رئیس مجلس خبرگان 
ت) اعضای شورای نگهبان 
پ) رئیس مجلس شورای اسالمی 

0/5

 -1همۀ گزینههای زیر از حقوق شهروندان در زمینۀ رفاه و تأمین اجتماعی است ،به جز ....

0/5

ب) دسترسی به آتشنشانی و پلیس 
ت) برخورداری از خدمات و امکانات بهداشتی 

الف) حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی 
پ) زندگی در محیطی پاک و سالم و بدون آلودگی 

« -4عوارض» را با ذکر یک مثال تعریف کنید؟

0/5

-5حکومت «والیت فقیه» به چه حکومتی گفته میشود؟ تعریف کنید.

3

 -1درست یا نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید:

3

الف) بهرهوری یعنی از بین کارهای ممکن ،کار درست را انتخاب کرده و آنرا سریع انجام دهیم .درست  نادرست 
درست  نادرست 
ب) محور اصلی اقتصاد مقاومتی ،عدم اسراف و طریقۀ درست مصرف کاالها است.

 -7یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بهرهوری« ،انجام دادن کارها از روی آگاهی» است .با ذکر یک مثال آنرا توضیح دهید.

0/5

-2منظور از «بهرهوری سبز» چیست؟

0/5

-1اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟

3

-11اطاعت از والدین چگونه باید باشد؟

0/5

-11مشارکت سیاسی یعنی چه؟

0/5

باشید 00

پیروزوسربلند
جمع نمرات
نام ونام خانوادگی مصحح:

نمره با عدد:

نمره با حروف:

امضا و تاریخ:

نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده:

نمره با عدد:

نمره با حروف:

امضا و تاریخ:

4
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باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره

رديف

( بخش اجباری ) دانش آموز عزیز لطفا به تمامی سواالت زیر که از درس 33تا 39طراحی شده به طور کامل پاسخ دهید .

سواالت درس33تا39

-1الف)صحیح

33

ب)غلط

-2گزینه 3

-3الف) ایران و انگلستان
ب) اداره امور مالی و نظامی ایران در اختیار کارشناسان نظامی و مالی انگلستان قرار گیرد
-4گزینه 2

 -5انتشارمقاله توهین آمیز نسبت به امام در روزنامه اطالعات
-1-6ایمان به اسالم -8،وحدت ملت-3،رهبری قاطع امام خمینی
-0گزینه 3

 -9الف) مهم ترین دالیل پیروی از هنجارها -1 :اعتقاد به آنها  -8،حفظ آبرو واحترام -3،ترس از مجازات
ب) سه عنصر عمدۀ هویت یک ملت-1 :فرهنگ-8،تاریخ (زمان)-3،مکان(سرزمین)
 -9هویت عبارت است ازاحساس و آگاهی وشناخت از خود
 -37یکی از مهم ترین کارکرد های خانواده در طول تاریخ ،فرزندآوری بوده است.فرزندآوری عالوه بر تقویت بنیان خانواده موجب
می شود که نسل انسان باقی بماند و تداوم پیدا کند .با تولد فرزندان،خانواده توسعه می یابد و مستحکم می شود .به دنیا
آمدنفرزندان ،موجب نشاط و سرزندگی اعضای خانواده و دلگرمی پدرومادرمی شود.تولد فرزند،برای اعضای خانوادهو خویشاوندان
برکت ها و فواید زیادی دارد.
-1-33دالیل خوبی و بدی رفتارها را برای فرزندان خود بازگومی کنند و عقاید،ارزش ها و هنجارهای جامعه را برای آنها شرح
می دهند(گفت وگو)
 -8رفتارهای پسندیده فرزندان را تشویق وتحسین می کنندوبا ابرازعالقه،قدردانی،خریدهدیه و مانند آن ،فرزندان را به تقویت
وتداوم آن رفتارها تشویق می کنند(تشویق)
-3با نشان دادن نارضایتی ،بی اعتنایی،خودداری کردن از صحبت با محبت و با محروم کردن فرزندان ازبرخی مزایاو....از تکرار
رفتارهای ناپسند آنان جلوگیری می کنند(تنبیه)
 -32به دلیل وحدت ملت وهمدلی رهبران نهضت
 -33ارزش یعنی اینکه ما،اموری را خوب ،مطلوب و مثبت تلقی کنیم.هرفرد یا اعضای هرگروه و جامعه ،اموری را با ارزش می
دانند واموردیگری را ناپسند تلقی می کنند.
-34ما دربسیاری از ویژگی های هویتی خود نقش داریم.برای مثال ،برخی صفات اخالقی یا ویژگی های اجتماعی را خود انتخاب
می کنیم و به آنها شکل می دهیم .به ویژگی هایی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم ،ویژگی های اکتسابی می گویند
 -15در نظام پادشاهی استبدادی ،پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخورداراست،خواست وی درحکم قانون است و او براساس
میل و اراده خود حکومت می کند .در مقابل ،در نظام پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات پادشاه براساس قانون محدود می شود
و اداره کشورتنها در اختیار شاه نیست و نهاد هایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت)در اداره کشور مشارکت و دخالت
دارند.
 -36ستارخان و باقرخان

5
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نمره

باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره

رديف
بخش اختیاری
بخش اول درس 3تا5

-3الف)غلط

دانش آموز عزیز از دوبخش زیر فقط یک بخش را انتخاب کرده وپاسخ دهید .
0نمر

ب)صحیح

 -2عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است ازفاصله آن مکان با مدار استوا ،برحسب درجه
-3
انواع سیارات

تعداد قمرها

جنس و ترکیب

درونی

کم

سنگی و جامد

بیرونی

زیاد

گاز های مختلف

-4گزینه 4
-5الف) درازگودال ماریانا

ب) الیه ازن

-6الف) لیتوسفر (سنگ کره):بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد واز خاک وسنگ تشکیل شده است
ب) فالت قاره (ایوان خشکی):درجاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند،اغلب ناحیه ای کم عمق باژرفای کمتر از
8111متر دیده می شود،که به آن فالت قاره یا ایوان خشکی می گویند
 -0الف) توکا ()3

ب) گُبی ()5

ت) بائوباب ()8

پ) هِوآ ()1

 -9دما و بارش

6
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ه

باسمه تعالي
نام ونام خانوادگی :
نام پدر :

اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

نام درس  :مطالعات اجتماعی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آشتیان

99/3/

نام آموزشگاه :

دبیرستان دوره اول

شماره کالسی:

سال تحصیلی 99-99

تاریخ :

پایه  :نهم
دبیر  :خسرودوست

مدت امتحان  07 :دقیقه
ساعت شروع  9 :صبح
تعداد صفحه 4 :صفحه

نمره

رديف
بخش دوم درس  27تا 24

--3به علت نبود فرزندان دیگردرخانواده ،جریان اجتماعی شدن کودک ناقص می شودو رشد اجتماعی مناسبی نخواهد داشت-8.
در آینده فرزندان این افراد ازداشتن عمه ،عمو،دایی و خاله محروم خواهند بود-3.جمعیت کشور کاهش خواهد یافت و رشد

0
نمره

جمعیت منفی خواهد شدو........
-2گزینه 2
-3گزینه 3

 -4عوارض مبلغی است که شهروندان در مقابل خدمتی از دستگاه دولتی واداری،به آنها می پردازند مثل خریدامتیاز کنتور آب و
برق یا (صدور گواهی نامه رانندگی) یا.........
 -5تعریف کنید.بر طبق اصل پنجم قانون اساسی،در زمان غیبت امام زمان (عج)،سرپرستی جامعه اسالمی برعهده فقیه عادل و
باتقوا،آگاه به زمان،شجاع،مدیر ومدبر است.
-6الف )غلط

ب)غلط

 -0مثال اگر روش تعمیر یک وسیله را ندانیم و به آن دست بزنیم،ممکن آن را خراب تر کنیم و پول بیشتری صرف تعمیرش
کنیم و یا مثال های مشابه
 -9یعنی از ابزارها،روش ها و فناوری های مختلف در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف به گونه ای استفاده کنیم که تاثیرات
مضرومنفی فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد
 -9اقتصاد مقاومتی یعنی در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتالف هزینه را داشته باشیم،روی پای خود بایستیم ،از تولید ملی
حمایت کنیم ،از اسراف بپرهیزیم واز منابع وامکانات حداکثراستفده را بکنیم
 -37اطاعت از والدین  ،رعایت اخالق خوش و خودداری از بی احترامی به آنهادر هر شرایط واجب است
 -33مشارکت سیاسی یعنی اینکه هر شهروند بتواند در امور سیاسی جامعه دخالت کند ودرسرنوشت کشور خود نقش داشته
باشد

پیروزوسربلند باشید
نمرات
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