
 «1صفحه»                                             آموزش وپرورش استان بوشهر سازمان                                                                

 مطالعات اجتماعی پایه نهم  :  نام درس                       توسطه کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی م                                                        : نام ونام خانوادگی

                            اداره آموزش وپرورش شهرستان بوشهر                                                                        :  نام پدر  

                                                                                شماره:                        دبیرستان دخترانه فرزانگان   

                                                                                    9:      ساعت         شروع

             7/3/99:      تاریخ آزمون                                                                                                                                                         شعبه کالسی:     

 دقیقه50    :   مدت آزمون                                                                                                                                                                 : نام دبیر     

      9بسته دوم : انتخابی    8انتخابی بسته اول :    16تعداد سوال:اجباری

 

 بارم نمره(13بخش اجباری:دانش آموز عزیزلطفا به تمام سواالت این قسمت پاسخ دهید) ردیف
 

1 

 14و13درس : فصل هفتم*

 نادرست     درست        رهبران مشروطه خواه بود. بازگشتمترین خواسته مشروطه خواهان مه

 

5/ 

2 
  ؟انقالب مشروطیت درزمان کدام پادشاه قاجار به وقوع پیوست

 د(محمد علیشاه    احمدشاهج(   مظفرالدین شاهب(    الدین شاهناصر (الف 

 

5/ 

3 

 ه بود؟چ 1320در شهریور بهانه متفقین برای اشغال ایران  

 سرنگون شدن حکومت تزاری روسیهب(                    درایران حضور تعدادی کارشناسان آلمانیلف( ا

                  آلماند( عدم همکاری دولت ایران با روس ها در برابر                        1919ناکامی در اجرای قراردادج( 

 

5/ 

4 

 چه بود ؟1332مرداد  28یل موفقیت کودتای  مهمترین دل

 

 

1 

5 

 در هر زمینه ، یک مورد از علل وقوع انقالب مشروطه را در جدول زیر بنویسید.

 
 اقتصادی فرهنگی سیاسی

 

 

  

 

5/1 

6 

  16و15درس : هشتم *فصل 

 ؟ ندتبعید شدیه ترک به  مهعلت مخالفت با کدام تصویب نا)ره(به امام خمینی 
   نهگا اصول شش(د        کاپیتوالسیون  (ج     1919  قرارداد (ب       ی ایالتی و والیتیها جمنان( الف

 

5/ 

7 

 .باشد می یک مورد اضافه یکدیگر وصل کنید: با کشیدن خط بهموارد مرتبط را  
 57شهریور               17              هرکدام از وقایع زیر درچه تاریخی اتفاق افتاده است ؟

        43آبان                                      13نتیجۀ همه پرسی تعیین نظام سیاسی اعالم 

                                                                                       58فروردین                                        12کشتار بی رحمانه جمعه سیاه میدان ژاله

 

1 

8 
در ابتدای انقالب اسالمی ، دولت های استعمارگر و آمریکا چه اقداماتی را علیه نظام جمهوری اسالمی 

 (مورد فقط نام ببرید.2)؟دادندانجام 
1 

 آموزشگاهمهر محل
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9 

 نمودار اقدامات امام خمینی در مبارزه با حکومت پهلوی، به ترتیب کامل کنید :

   (سخنرانی تاریخی در مدرسه فیضیه قم -3مخالفت با اصول شش گانه -2یحه کاپیتوالسیونمخالفت با ال -1)  

 

 

 

 

 

5/1 

 

 

 

 

 

10 
 «2صفحه »                                     19فصل دهم درس : 18و17نهم : درسفصل *

  نادرست            تدرس.                    ستندھ ثابت میشهھفرد، رھ ویتھ انتسابی ایھویژگی 
5/ 

 /   5د(فرهنگ      ج( ارزش     ب( هنجار      الف( نمادعه است.  مشترک زندگی در یک جاموه شی 11

12 
     فرآیند جامعه پذیری یعنی چه؟

   جامعه اعضای با فرد ارتباط نوع  ب(           الف( نحوه برطرف کردن نیازهای مادی و عاطفی
   د(پذیرفتن قوانین و مقررات رایج                       تن شیوه زندگی کردن در جامعهج( آموخ

5/ 

13 
 کدام یک از روش های زیر برای اجتماعی شدن اعضای خانواده با بقیه متفاوت است؟

   ب( نشان دادن نارضایتی          لف(خودداری از صحبت کردن با محبت 
  د(محروم کردن فرزند از بازی مورد عالقه                    معهج(شرح دادن ارزش های جا

5/ 

 /5 دوتا ازعمده ترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید . 14

15 

بامعرفی یکی از اعضای خانواده محترم خودویژگی های فردی واجتماعی ایشان را بیان کنید. )برای هر 

 ویژگی دو مورد( 

 

 

 

1 

16 

 .بنویسید  جدول در و کرده مشخص را(  ارزش – نماد –هنجار  در متن زیر)
ویژه برنامه افطارشب قدر را نگاه می کردم مسجد سیاهپوش شده بود وعده ای از مردم با جمع آوری وبسته بندی 

موارد دیده اند برسانند.آنهاتمام  آسیبست افرادی که در ایام کرونا کمک های مومنانه تالش می کردند آنها را به د

 بهداشتی را رعایت می کردندوماسک ودستکش داشتند وبرخالف همیشه نمازگزاران با فاصله نشسته  بودند .
 ارزش هنجار نماد

    

5/1 

 را به دلخواه انتخاب کرده و یکی،بسته سواالت زیر2لطفاًاز بین،دانش آموز عزیز*بخش انتخابی:

 به طورکامل پاسخ دهید:

      نمره آن  و فقط اولین بسته شما تصحیح .سخ دادن بپرهیزیدچنانچه به هردو بسته پاسخ دهیداز پراکنده پا           

 خواهد شد ن در نظر گرفتهبعدی شما بسته نمره ای برای ومی شود منظور

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

مخالفت با 
الیحه انجمن 
های ایالتی 

 ووالیتی

ادامه مبارزه    
در دوران 

 تبعید
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 نمره(7)   24و23و  22و 21  فصل یازدهم و دوازدهم)در20فصل دهم درساختیاری :1بسته شماره*          

1 
 22و21وفصل یازدهم درس 20فصل دهم  درس *

                   نادرست      درست  فرزندپروری است. مهم ترین هدف ازدواج از دیدگاه قرآن 

 

5/ 

2 

 (( عزل -استعفا قبول -رهبر –نصب )) با کلمات داده شده یک سوال مناسب بسازید : 

 

               

5/ 

3 
   د؟نبهترین انسان ها می دان ءرسول اکرم )ص(،چه فردی را جز

   د( زاهد و عابد      کوش سخت و پرکار( ج       پرهیزکاروب(عالم           خانواده با رفتار خوش  الف(
5/ 

4 
     عامل ناسازگاری والدین و فرزندان چیست؟

  نظارت دقیق وسختگیرانه والدین  ب(                 الف( اختالف ارزش ها و هنجار های خانه با سایرمحیط ها 

   مدگرایی فرزندان د(                                                     ج(عدم تجربه کافی نوجوانان 
5/ 

5 

 از انتخابات های زیربه چه صورت براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مردم در هریک 

 ( (غیر مستقیم -مستقیم)مشارکت دارند؟)

 (                )        نمایندگان مجلس -(  ب    )                 رهبری-الف

 (                اعضای مجلس خبرگان )   -د(          یس جمهور)     رئ -ج

1 

6 

 عوارض ومالیات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

 

2 

7 

   24و23درس 12*فصل 

 برای افزایش بهره وری دستگاههای  زیر دو پیشنهاد دهید :
 کولر:

 موبایل:

 

1 

8 

 «3صفحه »                                                            منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟

 

 

 

1 

 

ره شما*بسته                           ...........................................................................................................................................

 نمره(7)   5درسوفصل سوم -4-3-2-1فصل اول ودوم  درس ختیاری:ا2

      تاثیری در نمره شما نخواهد داشت   پاسخسواالت زیربپرهیزیدبه  پاسخ از چنانچه بسته اول انتخاب کرده اید
 
 

1 
 2و1درس 1*فصل

 نادرست      درستبا توجه به نصف النهار مبدا ایران در نیمکره شمالی  است؟            
5/ 
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2 
 ای کره زمین به چه علت است؟اختالف ساعت در نصف النهاره

 د( تمایل محور قطبها    ج( حرکت انتقالی زمین      خورشید رکت ظاهریب(ح     (حرکت وضعی زمینالف
5/ 

3 

 عرض جغرافیایی نقطۀ قطب شمال چند درجه است ؟
 360د(            90ج(               ب( صفر                  180الف(  

 
5/ 

4 

 ) دو مورد کافی است (اره های درونی وبیرونی را با هم مقایسه کنید:سی 

 

  سیاره درونی

 

  

  سیاره های بیرونی

 

  

 

  1 

5 

 5درس3وفصل4و3درس2*فصل

 نمی باشد؟کدام گزینه ازنتایج حرکات ورقه های پوسته زمین  /5
 نوههای آتشفشاد( ک        ج( گسل          ب(جلگه            الف(چین خوردگی

6 
 کم عمق ترین بخش اقیانوس کدام است؟

 د(دشت اقیانوسی           ج( گودال اقیانوسی       ه ب( فالت قار         الف( شیب قاره
5/ 

7 

 به اقیانوس ها ارائه دهید . آسیب نزدندوراهکار برای 

 

 

 

 

1 

8 

)پاسخ  ؟تأثیر گذاشته است ها شکل ناهمواری انسان بر تغییر های کدام فعالیت ،تصاویر زیر در 

                                                                                          درفلش(

                                             

1 

9 

 دوست دارید به کدام زیست بوم مسافرت کنید .سه ویژگی آنرا بیان کنید .

 

 

 

 

 

5/1 

 «  وهمواره در تحصیل علم کوشا وموفق عزیزانم سالمت وسعادتمند باشید»                           
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 «1صفحه»                                             آموزش وپرورش استان بوشهر سازمان                                                                

 مطالعات اجتماعی پایه نهم  :  نام درس                       توسطه کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی م                                                        : نام ونام خانوادگی

                            اداره آموزش وپرورش شهرستان بوشهر                                                                        :  نام پدر  

                                                                                    9:      ساعت         شروع                      دبیرستان دخترانه فرزانگان                                                                                   شماره:  

                                                                                                                                             شعبه کالسی:                  7/3/99:      تاریخ آزمون

                                                                                                                                                    : نام دبیر      دقیقه50    :   مدت آزمون
      9بسته دوم : انتخابی    8انتخابی بسته اول :    16تعداد سوال:اجباری

 

 بارم نمره(13بخش اجباری:دانش آموز عزيزلطفا به تمام سواالت اين قسمت پاسخ دهيد) رديف
 

1 
 14و13درس : فصل هفتم*

 نادرست     درست        رهبران مشروطه خواه بود. بازگشتمترين خواسته مشروطه خواهان مه
 

5/ 

2 
  ؟انقالب مشروطيت درزمان کدام پادشاه قاجار به وقوع پيوست

 د(محمد عليشاه    احمدشاهج(   مظفرالدين شاهب(    الدين شاهناصر (الف 
 

5/ 

3 

 ه بود؟چ 1320ن در شهريور بهانه متفقين برای اشغال ايرا 
 سرنگون شدن حکومت تزاری روسيهب(                    درايران حضور تعدادی کارشناسان آلمانیلف( ا

                  آلماند( عدم همکاری دولت ايران با روس ها در برابر                        1919ناکامی در اجرای قراردادج( 

 

5/ 

4 
 چه بود ؟1332مرداد  28دليل موفقيت کودتای   مهمترين

اتحاد وهمدلی به دشمنی تبدیل شد وباعث های سیاسی پشتیبان نهضت ملی نفت  به طوری که وگروه اختالف میان رهبران 
 شد انگلستان وآمریکا از این شرایط برای سرنگونی دکتر مصدق استفاده کنند.

1 

5 

 انقالب مشروطه را در جدول زير بنويسيد. در هر زمينه ، يک مورد از علل وقوع
 

 اقتصادی فرهنگی سياسی

واگذاری قسمتی ازایران وبستن 
 )استعمار ایران( قراردادهای ننگین

 

-الهام گرفتن از آموزه های دین اسالم
 ام گرفتن از انقالب کبیر فرانسه هال

–تسلط بیگانگان برمنابع ثروت ایران 
–لطمه به صنعت وکشاورزی 

  مالیاتهای سنگین-یکاری فقروب

5/1 

6 

  16و15درس : هشتم *فصل 
 ؟ ندتبعيد شديه ترک به  مهعلت مخالفت با کدام تصويب نا)ره(به امام خمينی 

   نهگا اصول شش(د        کاپيتوالسيون  (ج     1919  قرارداد (ب       ی ايالتی و واليتیها انجمن( الف
 

5/ 

7 

 .باشد می يک مورد اضافه يکديگر وصل کنيد: کشيدن خط بهبا موارد مرتبط را  
 57شهريور               17              هرکدام از وقايع زير درچه تاريخی اتفاق افتاده است ؟

        43آبان                                      13نتيجۀ همه پرسی تعيين نظام سياسی اعالم 
                                                                                       58فروردين                                        12جمعه سياه ميدان ژاله کشتار بی رحمانه

 

1 

8 

می در ابتدای انقالب اسالمی ، دولت های استعمارگر و آمريکا چه اقداماتی را عليه نظام جمهوری اسال
 جنگ تحمیلی -اقدامات نظامی–شورش وناامنی –ترور شخصیت ها (مورد فقط نام ببريد.2)؟دادندانجام 

 
 

1 

9 

 نمودار اقدامات امام خمينی در مبارزه با حکومت پهلوی، به ترتيب کامل کنيد :
   (سه فيضيه قمسخنرانی تاريخی در مدر -3مخالفت با اصول شش گانه -2مخالفت با اليحه کاپيتوالسيون -1)  
 
 

 

 

 

5/1 

 

 

 

 

 

 آموزشگاهمهر محل

مخالفت با 
اليحه انجمن 
های ايالتی 

 وواليتی

 اصول شش
 گانه شاه وملت

سخنرانی در 
وقیام  فیضیه

 خرداد15

سخنرانی علیه 
 کاپیتوالسیون

ادامه مبارزه 
در دوران 

 تبعيد
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 «2صفحه »                                     19فصل دهم درس : 18و17نهم : درسفصل * 10

  نادرست            درست.                   ويژگی های انتسابی هويت هر فرد،هميشه ثابت هستند 
5/ 

 /   5د(فرهنگ      ج( ارزش     ب( هنجار      الف( نمادعه است.  مشترک زندگی در يک جاموه شي 11

12 
     فرآيند جامعه پذيری يعنی چه؟

   نوع ارتباط فرد با اعضای جامعه  ب(           الف( نحوه برطرف کردن نيازهای مادی و عاطفی
   انين و مقررات رايجد(پذيرفتن قو                       ج( آموختن شيوه زندگی کردن در جامعه

5/ 

13 
 کدام يک از روش های زير برای اجتماعی شدن اعضای خانواده با بقيه متفاوت است؟

   ب( نشان دادن نارضايتی          لف(خودداری از صحبت کردن با محبت 
  د(محروم کردن فرزند از بازی مورد عالقه                    ج(شرح دادن ارزش های جامعه

5/ 

 /5 فرهنگ-سرزمین )مکان( -تاریخ)زمان(دوتا ازعمده ترين عناصر هويت يک ملت را نام ببريد . 14

15 

بامعرفی يکی از اعضای خانواده محترم خودويژگی های فردی واجتماعی ايشان را بيان کنيد. )برای هر 
 پاسخ آزادويژگی دو مورد( 

 
 

1 

16 

 را مشخص کرده و در جدول  بنويسيد.ارزش (  –نماد  –در متن زير) هنجار 
ويژه برنامه افطارشب قدر را نگاه می کردم مسجد سياهپوش شده بود وعده ای از مردم با جمع آوری وبسته بندی کمک 

ديده اند برسانند.آنهاتمام موارد بهداشتی را  آسيبست افرادی که در ايام کرونا های مومنانه تالش می کردند آنها را به د
 می کردندوماسک ودستکش داشتند وبرخالف هميشه نمازگزاران با فاصله نشسته  بودند .رعايت 
 ارزش هنجار نماد

استفاده ازماسک ودستکش رعایت  سیاهپوش کردن مسجد
 فاصله

 کمک به آسیب دیدگان

 

5/1 

 را به دلخواه انتخاب کرده و يکی،بسته سواالت زير2لطفاًاز بين،دانش آموز عزيز*بخش انتخابی:
 به طورکامل پاسخ دهيد:

      نمره آن  و فقط اولين بسته شما تصحيح .از پراکنده پاسخ دادن بپرهيزيدچنانچه به هردو بسته پاسخ دهيد           
 خواهد شد ن در نظر گرفتهبعدی شما بسته نمره ای برای ومی شود منظور

........................................................................................................................................... 
 نمره(7)   24و23و  22و 21  فصل يازدهم و دوازدهم)در20فصل دهم درساختياری :1بسته شماره*          

 22و21وفصل يازدهم درس 20فصل دهم  درس * 1
                   نادرست      درست  فرزندپروری است. هدف ازدواج از ديدگاه قرآن مهم ترين 

 

5/ 

2 
 (( عزل -قبول استعفا -رهبر –نصب )) با کلمات داده شده يک سوال مناسب بسازيد : 

 رهبر نصب ، عزل وقبول استعفا چه کسانی را برعهده دارد؟
     

5/ 

   د؟نبهترين انسان ها می دان ءرسول اکرم )ص(،چه فردی را جز 3
   د( زاهد و عابد      ج( پرکار و سخت کوش       پرهيزکاروب(عالم          خوش رفتار با خانواده الف(

5/ 

4 
     عامل ناسازگاری والدين و فرزندان چيست؟

  ظارت دقيق وسختگيرانه والدين ن ب(                 الف( اختالف ارزش ها و هنجار های خانه با سايرمحيط ها 
   د( مدگرايی فرزندان                                                     ج(عدم تجربه کافی نوجوانان 

5/ 

5 

 از انتخابات های زيربه چه صورت براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مردم در هريک 
 ( (غير مستقيم -مستقيم)مشارکت دارند؟)

 (               مستقیم )        نمايندگان مجلس -(  ب           غیر مستقیم)          رهبری-الف
 (                مستقیماعضای مجلس خبرگان )   -د(            مستقیم يس جمهور)  رئ -ج

1 

6 
یافت خدمتی از دستگاههای عوارض مبلغی است که در مقابل درعوارض وماليات چه تفاوتی با يکديگر دارند؟

ادری ودولتی ذریافت می شود مثل پولی که بابت کنتور برق یا آب وگاز پرداخت می کنیم اما مالیات مبلغی است که بال 
 .عوض پرداخت می کنیم تا صرف هزینه های عمومی شود 

2 

7 

   24و23درس 12*فصل 
 برای افزايش بهره وری دستگاههای  زير دو پيشنهاد دهيد :

پرهیز از روشن کردن وقتی هوا –اطالع کافی از روش نگهداری وروشن کردن آن سرویس وشستشوی به موقع  کولر:
 خوب است باز نگذاشتن در وپنجره

محافظ -روشنایی آنرا تنظیم کنیم -ساعات استفاده از آنر ا محدود کنیم–وقتی درحال شارژاست ازآن استفاده نکنیم موبايل:
 و... برای آن تهیه کنیم

1 
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                                                            منظور از اقتصاد مقاومتی چيست؟
داشته باشیم روی پای خود بایستیم اسراف نکنیم ازتولید ملی حمایت کنیم  درشرایط سخت بتوانیم کمترین اتالف هزینه

 ازمنابع وامکانات حداکثر استفاده کنیم 

 
 

1 

 

...........................................................................................................................................                          
 نمره(7)   5وفصل سوم درس-4-3-2-1فصل اول ودوم  درس ختياری:ا2ره شما*بسته 

      تاثيری در نمره شما نخواهد داشت   پاسخسواالت زيربپرهيزيدبه  پاسخ از چنانچه بسته اول انتخاب کرده ايد 
 

 2و1درس 1*فصل 1
  نادرست      درستره شمالی  است؟            با توجه به نصف النهار مبدا ايران در نيمک

5/ 

 اختالف ساعت در نصف النهارهای کره زمين به چه علت است؟ 2
 د( تمايل محور قطبها    ج( حرکت انتقالی زمين    خورشيد رکت ظاهریب(ح     (حرکت وضعی زمينالف

5/ 

3 
 عرض جغرافيايی نقطۀ قطب شمال چند درجه است ؟

 360د(            90ج(               ب( صفر                  180الف(  
 

5/ 

4 

 ) دو مورد کافی است (سياره های درونی وبيرونی را با هم مقايسه کنيد: 
 

 سطوح سنگی وجامد دارند سياره درونی
 

تعداد قمرهای آنها کم است 
 یا قمر ندارند 

مدارآنها به دور خورشید 
ه خورشید کوتاه است یا ب

 نزدیکترند

 ازگازهای مختلف تشکیل شده اند سياره های بيرونی
 

ازخورشید فاصله بیشتری  تعدادقمرها زیاداست
  دارند

  1 

5 
 5درس3وفصل4و3درس2*فصل

 نمی باشد؟کدام گزينه ازنتايج حرکات ورقه های پوسته زمين  /5
 ند( کوههای آتشفشا        لج( گس            ب(جلگه            الف(چين خوردگی

 کم عمق ترين بخش اقيانوس کدام است؟ 6
 د(دشت اقيانوسی           ج( گودال اقيانوسی       ه ب( فالت قار         الف( شيب قاره

5/ 

7 

 به اقيانوس ها ارائه دهيد . آسيب نزدندوراهکار برای 
 )هر پاسخ مشابه درست است( صید بی رویه نداشته باشیم-زباله درآن نریزیم

 
 
 

1 

8 

                                                                                          )پاسخ درفلش( ؟تأثير گذاشته است ها انسان بر تغيير شکل ناهمواری های کدام فعاليت ،تصاوير زير در 

           تونل وجاده              کشت پلکانی برنج          

        

1 

9 

 دوست داريد به کدام زيست بوم مسافرت کنيد .سه ويژگی آنرا بيان کنيد .
 

 35تا32با توجه به صفحه  پاسخ دلخواه
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