اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت صبح)
ردیف

بارم

شرح سواالت

توجه( :بخش اجباری) دانش آموزان عزیز ،لطفاً به همه سؤاالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.
1

 )1جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) اداره امور مالی و نظامی ایران بر اساس قرارداد  1919در اختیار کارشناسان  ............................قرار گرفت.
فصل هفتم

ب) برای سرکوب مخالفان ،سازمان اطالعات و امنیّت کشور (ساواک) را  ...........................تأسیس کرد.
 )2اقدامات رضاشاه را در جهت نوسازی ایران بنویسید 2( .مورد)
............................................................. ) 1

1
.............................................................. )2
0/5

 )3پیامد اجتماعی جنگ جهانی اوّل را در ایران بنویسید( .یک مورد)

1

 )4درست یا نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.
الف) امام خمینی (ره) به دنبال مخالفت با اصول ششگانه از ایران به ترکیه تبعید شد.

ص

غ

ب) علت قیام  15خرداد  ،1342واگذاری امتیاز بهرهبرداری از منابع نفت به انگلیسیها بود.

ص

غ

فصل هشتم

0/5

 )5یک مورد از عوامل مؤثر در پیروزی انقالب اسالمی را بنویسید.

1

 )6جدول زیر را کامل کنید.
هدف از شکلگیری

نهاد

دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی و مرز و بوم کشور
جهاد سازندگی
1

 )7درست یا نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.
فصل نهم

الف) الیههای فرهنگ در جریان فرآیند اجتماعی شدن آموخته میشوند.

ص

غ

ب) به ویژگیهایی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم ،ویژگی انتسابی میگویند.

ص

غ
0/5

 )8مهمترین دالیل پیروی از هنجار چیست؟ یک مورد بنویسید.
 )9دو مورد از ویژگیهای مشترک جامعه ایرانی را که با آن شناخته میشویم ،را بنویسید.

1

 )10درست یا نادرست بودن جملههای زیر را مشخص کنید.

1

فصل دهم

الف) اولین شرط بقای هر جامعهای جمعیت آن است.

ص

غ

ب) واحد بنیادین جامعه ،کانون رشد و تعالی انسان ،مدرسه و مراکز آموزشی است.

ص

غ

 )11مهمترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد میشود را بنویسید( .دو مورد)
 )12والدین کیان معموالً دالیل خوبی و بدی رفتارها را برایش بازگو میکنند ،آنها از کدام یک از روشهای اجتماعی
کردن اعضای خانواده بیشتر استفاده میکنند؟

صفحه  1از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت صبح)
ردیف

بارم

شرح سواالت

فصل یازدهم

 )13تفاوت مالیات و عوارض را بنویسید.

1

 ) 14شما به عنوان یک شهروند ،حقوق و تکالیفی دارید برای هرکدام یک مثال بزنید.

1

 حقوق شهروندی: تکالیف شهروندی: )15یک مورد از وظایف رهبر را بنویسید.

0/5

 )16گزینهی صحیح را انتخاب کنید.

0/5

در بهرهوری سبز به کدام عامل تأکید شده است؟
فصل دوازدهم

 )2 الگوی مصرف

 )1 افزایش تولید

 )3 حفظ محیطزیست

 )4 فعالیت اقتصادی

 )17دو راهکار مهم برای افزایش بهره وری در زندگی فردی و خانوادگی بنویسید.

1

 )18شما دانشآموزان از چه راههایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید .دو پیشنهاد

1

بنویسید.
توجه (بخش اختیاری) دانشآموز عزیز ،لطفاً در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سؤاالت همان فصل پاسخ دهید.
0/5

 )1گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
هنگامی که خورشید بر مدار رأسالسرطان عمود میتابد ،کدام پدیده به وجود میآید؟
 )1 انقالب تابستانی

 )2 انقالب زمستانی

 )3 اعتدال بهاری

 )4 اعتدال پاییزی
1

 )2بر روی شکل زیر مدار و نصفالنهار را نامگذاری کنید.
فصل اول

1

 )3حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین را با هم مقایسه کنید.

0/5

 )4درست یا نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.
ص

 -کوههای جوان ،قلّهی گنبدی شکل دارند.

غ

فصل دوم

 )5عوامل مؤثر بر آب و هوای مناطق مختلف جهان را بنویسید( .دو مورد)

1

 )6رابطهی بین گزینهها را پیدا کر ده و با خطی به هم وصل کنید( .یک گزینه در سمت چپ اضافی است).

1

الف) گازهای دور تا دور کرهی زمین

* هیدروسفر

ب) اقیانوسها ،دریاها و نزوالت جوی

* بیوسفر
* اتمسفر
صفحه  2از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت صبح)
ردیف

بارم

شرح سواالت

0/5

 )7گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
کدام گزینه ،مهمترین و بیشترین تأثیر را در تنوع زیستبومها دارد؟
 )1 شکل ناهمواریها

 )3 جنس خاک

 میزان ارتفاع

 )4 آب و هوا

فصل سوم

1

 )8جدول زیر را کامل کنید.
یک نمونه از درختان و گیاهان و زیستبوم

نام زیستبوم
...................................

جنگلهای مخروطی و درختان سوزنی برگ

ساوان

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

 )9برای استفاده خردمندانه از جنگلها ،بویژه جنگلهای استوایی دو راهکار پیشنهاد دهید.

1

 )10در جدول زیر ،نوع مهاجرت هریک از گروههای مهاجر را مشخص کنید.

1
داخلی -خارجی اختیاری -اجباری

گروههای مهاجر
فصل چهارم

مهاجرت عراقیها به کشورهای همسایه
مهاجرت خانواده سعیدی از خوزستان به تهران به دلیل بحران گرد و غبار
0/5

 )11درست و نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.
 -میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی را با میزان امید به زندگی اندازهگیری میکنند.

ص غ

 )12مالکهای شاخص توسعه ی انسانی را نام ببرید( .دو مورد)

1

 )13اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بنویسید( .دو مورد)

1

فصل پنجم

1/5

 )14در ارتباط با حکومت صفوی پاسخ دهید.
الف) یک مورد ،از منابع درآمد:
ب) نام یکی از عالمان و اندیشمندان:
ج) پرسودترین کاالی صادراتی:

1

 )15من کیستم؟
الف) به جای عنوان پادشاه لقب وکیلالرعایا را برای خودم برگزیدم.
فصل ششم

ب) دورهی حکومت من ،هم زمان با آغاز نفوذ و دخالت گسترده کشورهای روسیه ،انگلستان و فرانسه در ایران بود.
1

 )16اقدامات عباس میرزا برای پیشرفت ایران را بنویسید.

0/5

 )17دربارهی نتیجه و تأثیر انقالب صنعتی در کشورهای اروپایی یک مورد بنویسید.
جمع نمرات
صفحه  3از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت عصر)
ردیف

بارم

شرح سواالت

توجه( :بخش اجباری) دانش آموزان عزیز ،لطفاً به همه سؤاالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.
0/5

 )1جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.
 -مهمترین خواستهی مردم در انقالب مشروطه در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)  ................................بود.

1

 )2گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
الف) کدام گزینه از زمینههای سیاسی و اقتصادی وقوع انقالب مشروطه است؟
فصل هفتم

 )1 آموزههای دین اسالم

 )2 واگذاری امتیازهای بسیار به بیگانگان

 )3 انقالب کبیر فرانسه

 )4 آشنایی ایرانیان با دستاوردهای تمدّن اروپا

ب) جنگ جهانی دوم با حمله  .......................به کشور لهستان آغاز شد.
 )2 انگلستان

 )1 آلمان

 )3 فرانسه

 )4 روسیه

 )3اقدامات رضاشاه که باعث تضعیف ارزشهای اسالمی و تخریب فرهنگ ایرانی بود را بنویسید( .دو مورد)
................................................................. )1

1

.................................................................. ) 2

 )4چرا امام خمینی (ره) با الیحهی کاپیتوالسیون مخالفت کرد؟
فصل هشتم

 )5پاسخ کوتاه دهید:

1
1/5

الف) علت قیام  19دی  1356مردم قم چه بود؟
ب) خونینترین رویداد دوران انقالب در روز  17شهریور  1357به چه نامی معروف شد؟
ج) یک مورد از تغییرات اساسی که در تصویبنامه انجمنهای ایالتی و والیتی صورت گرفت را بنویسید.
0/5

 )6در جای خالی کلمهی مناسب بنویسید.
نماد ،نشانهی یک پدیده ی دیگر است و در روابط  .................................بهوجود میآیند.
فصل نهم

 )7دو مورد از عناصر هوّیت ملی را نام ببرید.

1

 )8اصطالحات زیر را تعریف کنید.

1

الف) فرهنگ:
ب) هویت:
0/5

 )9در جای خالی کلمهی مناسب بنویسید.
یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ  ....................................است.
فصل دهم

1

 )10به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) منظور از صله رحم چیست؟
ب) از دیدگاه اسالم ،مهمترین مالک در همسرگزینی چیست؟
 )11چرا اجتماعی شدن ،هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است؟

صفحه  4از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت عصر)
ردیف

بارم

شرح سواالت

 )12با توجه به این که حکومت در کشور ما جمهوری اسالمی است ،کلمهی «جمهوری» و «اسالمی» را توضیح دهید.

1

جمهوری........................................................................................ ............................................................. :
اسالمی...................................................... .................................................................................................. :
فصل یازدهم

1

 )13در مثالهای زیر نوع حقوق شهروندی را بنویسید.
الف) عدم تبعیض میان شهروندان در وضع ،اجرا و نظارت................................. :
ب) حمایت از تعلیم و تربیت شایسته ،حمایت از تشکیل خانواده........................................ :
 )14گزینهی صحیح را انتخاب کنید.

0/5

مردم در انتخاب چه کسانی مشارکت غیر مستقیم دارند؟
 )1 اعضای شوراهای شهر و روستا

 )2 نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 )3 انتخاب رهبری

 )4 رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه)

 )15درست یا نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.
برای افزایش تولید باید در نهادهها یا فرآیندها تغییرات مطلوبی به وجود بیاوریم.

0/5
ص

غ

فصل دوازدهم

 )16یک راهکار از تفکر بهره وری در زندگی مردم در روزگار گذشته را بنویسید.

0/5

 )17یکی از عادتهای غلط بعضی از دانشآموزان مصرف نادرست و بیرویه کاغذ است ،یک راهکار برای بهرهوری در

0/5

مصرف کاغذ پیشنهاد دهید.
1

 )18منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟

توجه (بخش اختیاری) دانش آموز عزیز ،لطفاً در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سؤاالت همان فصل پاسخ دهید.
1

 )1درست یا نادرست بودن جملههای زیر را مشخص کنید.
الف) برای سفر به شرق کرهی زمین باید ساعت خود را عقب بکشیم.

ص

غ

ب) خورشید در نیمکرهی شمالی در اوّل تیرماه به مدار رأسالجدی عمود میتابد.

ص

غ

فصل اول

0/5

 )2مختصات جغرافیایی را تعریف کنید.

1

 )3نتایج حرکت وضعی را بنویسید.

صفحه  5از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت عصر)
ردیف

بارم

شرح سواالت

1

 )4به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) تشکیل ابر و تغییرات آب و هوایی در کدام الیهی هواکره صورت میگیرد؟
فصل دوم

ب) یک مورد از دالیل اهمیّت فالت قاره (ایوان خشکی) را بنویسید.
0/5

 )5گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
کدام گزینه ،از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواریهای زمین است؟
 )2 هوازدگی

 )1 چینخوردگی

 )3 آتشفشان

 )4 گسل

 )6دو پیامد ناخوشانید گرم شدن کرهی زمین را بنویسید.

1

 )7درست و نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

0/5
ص

درختان بائوب از گونههای گیاهی مشهور زیستبوم تایگا هستند.

غ

فصل سوم

1

 )8به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) کدام زیستبوم به ریههای زمین معروف است؟
ب) منظور از جنگلزدایی چیست؟
 )9مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاهها میشود را بنویسید( .دو مورد)

1

 )10جدول را کامل کنید.

1

فصل چهارم

عوامل

جذب جمعیت

دفع جمعیت

طبیعی

نواحی معتدل با باران کافی

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

انسانی

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

جنگ و درگیریهای سیاسی
0/5

 )11گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
کدام یک از مالکهای توسعهی انسانی ،نشاندهندهی وضعیت سالمت و بهداشت در یک جامعه است؟
 )2 امید به زندگی

 )1 سواد و آموزش

 )3 درآمد و رفاه

 )4 رضایت از زندگی

 )12پیامد رشد منفی جمعیت در کشورهایی مانند روسیه و ژاپن را بنویسید.
 )13من کیستم؟

1

0/5

در دوره صفوی ،توانستم از رقابت میان انگلیسیها و پرتغالیها استفاده کنم و با کمک کشتیهای انگلیسی ،پرتغالیها را
از جزایر ایران بیرون کنم و صادرات ابریشم پرسودترین کاالی تجاری ،در انحصار من قرار داشت............................................ .
فصل پنجم

1

 )14در ارتباط با جنگ چالدران پاسخ دهید.
الف) علت وقوع جنگ:
ب) دلیل شکست سپاه صفوی:
 )15دالیل گسترش تجارت در عصر صفوی را بنویسید( .دو مورد)
................................................................ ) 1

.............................................................. )2
صفحه  6از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 70 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/11 :

پایه نهم (نوبت عصر)
ردیف

بارم

شرح سواالت

 )16درست و نادرست بودن جملهی زیر را مشخص کنید.
اواخر حکومت ناصرالدین شاه ،مدارسی به سبک مدارس اروپایی تأسیس شد.

0/5
ص

غ
1

 )17به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
فصل ششم

الف) دلیل اصلی شکلگیری نهضت تنباکو چه بود؟
ب) هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار چه بود؟
1

 )18با توجه به اقدامات اصالحی امیرکبیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) یکی از مهمترین اقدامات او چه بود؟
ب) اقدامات او در سیاست خارجی را بنویسید.
جمع نمرات

صفحه  7از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

پاسخنامه
(نوبت صبح)

شرح سواالت

ردیف

بارم

(بخش اجباری)
فصل
7

فصل
8

 -1الف) انگلیسی

ب) محمّد رضا شاه

 )1 -2نوسازی تشکیالت نظامی

 )2گسترش مدارس و مراکز آموزشی

 )3گسترش راه شوسه

 )4احداث راه آهن سراسری

 )1 -3فقر ،گرسنگی ،قحطی

 )2شیوع بیماری واگیردار

 -4الف) نادرست

ب) نادرست

2/5

 -5ایمان به اسالم ،وحدت ملّت ،رهبری قاطع امام خمینی (ره)
 -6نهاد :سپاه پاسداران جمهوری اسالمی -هدف از شکل گیری جهاد سازندگی  :عمران و آبادی روستا
 -7الف) درست

فصل
9

2/5

ب) نادرست

2/5

 -8اعتقاد به آنها ،حفظ احترام و آبرو ،ترس از مجازات
 )1 -9ما در سرزمین ایران زندگی میکنیم.

 )2ما مسلمانیم.

 )3تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم.

 )4زبان مشترک ما فارسی است.

 )5انقالب اسالمی نمایانگر آرمانهای واالی جامعهی ماست.

فصل
10

 -10الف) درست

ب) نادرست

 )1 -11انتخاب نادرست همسر

 )2عدم شناخت حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی

 )3متفاوت بودن جریان اجتماعی

)4وجود تفاوتهای فردی

2/5

 )5تعارض در نقش خانواده
 -12گفتوگو
 -13مالیات مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت میکنند تا صرف هزینههای

2/5

عمومی کشور شود .عوارض مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاههای اداری و دولتی به آنها
میپردازد.
فصل
11

 -14الف) رفاه و تأمین اجتماعی ،عدالت قانونی ،عدالت قضایی ،مشارکت سیاسی ،حق فرهنگی
ب) رعایت قانون و مقررات ،همکاری با دولت ،پرداخت مالیات و عوارض ،دفاع از کشور
 )1 -15فرماندهی نیروهای مسلح

 )2تعیین جهتهای کلی نظام جمهوری اسالمی

 )3عفو و تخفیف مجازات محکومان

 )4عزل و نصب فقهای شورای نگهبان ،رئیس قوه قضائیه و

رئیس سازمان صدا و سیما ،فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران
2/5

 -16حفظ محیط زیست
فصل
12

 -17استفاده مناسب از زمان -انجام دادن کارها از روی آگاهی  -تنظیم جدول بودجهی اقتصادی -اصالح عادتهای غلط
مصرفی
 -18صرفه جویی در مصرف لوازم مدرسه و جلوگیری از اسراف  -دور نریختن وسایلی که هنوز قابلیت استفاده دارند.
نصب سطل زباله و جمعآوری کاغذهای باطله برای بازیافت -استفاده از تولیدات داخلی (خرید لوازم التحریر ایرانی)
صفحه  8از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

پاسخنامه
(نوبت صبح)
ردیف

بارم

شرح سواالت

بخش اختیاری
2/5

 -1گزینه  )1انقالب تابستانی
-2
مدار

فصل
1
نصف النهار

 -3گردش زمین به حول محور خود در هر 24ساعت یک بار را حرکت وضعی میگویند.
حرکت انتقالی گردش زمین به دور خورشید است که یک سال طول میکشد.

2/5

 -4نادرست
فصل
2

 )1 -5زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی

 )2دوری و نزدیکی به دریا و اقیانوس

 )3ارتفاع از سطح زمین

 )4فشار هوا و جریان باد

 -6الف) هیدروسفر

ب) اتمسفر
2/5

 -7گزینه  )4آب وهوا
فصل
3

درخت وگیاه :درختان بائوباب

 -8نام زیست بوم :تایگا

 )1 -9وقتی درختی قطع میشود ،با برنامهریزی مناسب ،درختانی جایگزین آنها شود )2 .ایجاد پارکهای حیاتوحش
برای جلوگیری از خطر انقراض گونههای گیاهی و جانوری  )3آموزش روش های علمی و جدید کشاورزی و دامپروری با
کمترین آسیب به محیط زیست (در صورت رساندن مفهوم نمره منظور گردد).

فصل
4

مهاجرت خانواده سعیدی :داخلی -اجباری

 -10مهاجرت عراقیها :خارجی -اجباری
 -11نادرست
 )1 -12درآمد و رفاه

 )2امید به زندگی یا متوسط طول عمر

 )3سواد و آموزش

 -13رسمی کردن مذهب شیعه ،سرکوب مخالفان داخلی و تسلط بر تبریز ،تشکیل حکومت نیرومند و یکپارچه و ایجاد
فصل
5

2/5

2/5

همبستگی و اتحاد بیشتر بین ایرانیان اقدامات شاه اسماعیل صفوی بود.
 -14الف) مالیات ،عوارضی که از کاروانهای تجاری گرفته میشد ،تجارت و صادرات بعضی کاالها از جمله ابریشم.
ب) میرداماد ،شیخ بهایی ،عالمه محمّد باقرمجلسی ،مالصدرا
 -15الف) وکیل الرعایا

فصل
6

ب) فتحعلیشاه

 - 16فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید ،دستور به ترجمه کتابهای تاریخ کشورهای اروپایی
به فارسی به منظور آگاهی از اوضاع آن کشورها
 -17نیروی ماشین جایگزین نیروی انسانی و ابزارهای دستی شد .میزان تولید افزایش یافت .انقالب صنعتی موجب
شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد .موجب افزایش رقابتهای استعماری گردید.

صفحه  9از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

پاسخنامه
(نوبت عصر)
ردیف

بارم

شرح سواالت

(بخش اجباری)

فصل
7

فصل
8

فصل
9

فصل
10

 -1تأسیس عدالت خانه
 -2گزینه ( 2واگذاری امتیازهای بسیار به بیگانگان)
 -3گزینه ( 1آلمان)
 )1 -3مجبور کردن مردم به پوشیدن لباس یکسان و کاله لبهدار  )2ایجاد محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی از جمله
عزاداری امام حسین (ع)  )3اقدام به برداشتن (کشف) حجاب
 -4چون بر اساس این مصونیت قضائی اگر آمریکاییها در ایران مرتکب جرمی میشدند ،دادگاههای ایران حق رسیدگی به
جرم آنها را نداشتند و امام این را خالف استقالل کشور میدانست و شاه را به سبب وابستگی به آمریکا سرزنش کرد.
ب) جمعه سیاه
 -5الف) اعتراض به انتشار مقالهی توهینآمیز به امام در روزنامهی اطالعات

2/5

ج) شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لغو گردید و دیگر آنکه شرط سوگند به قرآن یادکردن
انتخاب شوندگان به سوگند به کتاب آسمانی تبدیل شد.
2/5

 -6روابط اجتماعی
 -7فرهنگ (جامعه) ،تاریخ (زمان) ،سرزمین (مکان)
 -8فرهنگ :شیوه زندگی افراد یک جامعه را میگویند.

هویّت :احساس و آگاهی و شناخت از خود است.
2/5

 -9فرزندآوری
 -10الف) افراد به دیدار خویشاوندان خود بروند و از یکدیگر خبر بگیرند.

ب) ایمان و اعتقادات دینی

 -11زیرا هم باعث شکلگیری هویّت و شخصیت افراد میشود و هم موجب تداوم جامعه میگردد.
 -12جمهوری :حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته میشود .اسالمی :حکومت با اصول و قوانین

فصل
11

2/5

2/5

اسالمی اداره میشود.
 -13الف) حق عدالت قانونی

ب) حق فرهنگی

 -14انتخاب رهبری
2/5

 -15درست
 -16ابداع و حفر قنات ،ذخیره کردن آب انبارها ،خشک کردن و ذخیره محصوالت کشاورزی و تعاون و همیاری در امور
فصل
12

 -17استفاده از دفتر های سال گذشته و یا استفاده از دفتر کالسوری که به اندازه مورد نیاز خریداری شود و یا برای
یادداشت از برگههای کوچکتر استفاده شود .جمع آوری کاغذ باطله و تحویل آن به مراکزی که آنها را تبدیل به کاالی
دیگر میکنند .و...
 -18در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتالف هزینه را داشته باشیم روی پای خود بایستیم ،از تولید ملی حمایت کنیم از
اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را داشته باشیم.
(بخش اختیاری)

فصل
1

 -1الف) نادرست

ب) نادرست

 -2هرنقطه از کره ی زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی میگویند.
ب) اختالف ساعت
 -3الف) پدید آمدن شب و روز
صفحه  10از  11سؤاالت
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اداره سنجش آموزش و پرورش

پاسخنامه

شهرستانهای استان تهران

(نوبت عصر)

سؤاالت امتحان هماهنگ نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی

ردیف

شرح سواالت

 -4الف) وردسپهر (تروپوسفر)
فصل
2

www.gama.ir

ب) منابع سرشار از نفت و گاز -جزایر ماهیگیری

بارم

2/5

 -5گزینه ( 2هوازدگی)
 -6ذوب شدن یخهای قطبی -باال آمدن آب دریاها  -به زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیرهها  -افزایش و طوالنی شدن
دوره خشکسالی و نواحی خشک -افزایش سیالب
2/5

 -7نادرست
فصل
3

 -8الف) جنگلهای استوایی

ب) از بین بردن کامل جنگلها در یک ناحیه

 -9ایجاد و گسترش شهرها و روستاها ،ساختن پل ،جاده و ساختمانها بدون برنامه ریزی  -فعالیت صنعتی و تولید انبوه
کاالها در کارخانهها -مصرفگرایی و تولید انبوه زباله -شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات
 -10عوامل طبیعی دفع جمعیت :نواحی گرم و خشک ،مناطق مرتفع و سرد ،عدم آب کافی ،عدم خاک حاصلخیز

فصل
4

2/5

عوامل انسانی جذب جمعیت :شهرهای بزرگ و پایتختها ،وجود نواحی صنعتی ،مکانهای گردشگری و زیارتی ،وجود
امکاناتی مانند دانشگاه ،بیمارستان و...
 -11گزینه ( 2امید به زندگی)
 -12افزایش جمعیت سالخورده و از کار افتاده -کاهش نیروی جوان جامعه برای تحصیل ،کار و پیشرفت
2/5

 -13شاه عباس
فصل
5

 -14الف) ناخشنودی سلطان عثمانی از قدرتمندی سلسله شیعه مذهب صفوی
ب) استفاده سپاه عثمانی از سالحهای آتشین ،مانند توپ و تفنگ
 -15یکپارچه بودن سرزمین ایران -وجود نظم و امنیت در سراسر کشور  -وجود شبکهی وسیعی از راهها -احداث
کاروانسراها و رفتارهای پسندیده راهداری -وجود بازارهای بزرگ

فصل
6

2/5

 -16درست
 -17الف) اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان ب) برای جلوگیری از نفوذ کشورهای رقیب به هندوستان
 -18الف) تأسیس مدرسه دارالفنون -توجه به حفظ استقالل کشور و قطع نفوذ و دخالتهای روسیه و انگلستان

صفحه  11از  11سؤاالت
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