
  03/30/89 یخ امتحان:تار

  صبح 11   ساعت شروع:

دقیقه  03  مدت پاسخگویی:  

پایه نهماستانی هماهنگ   

 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه......

مطالعات اجتماعی درس :

...............................................نام: ..........

................................نام خانوادگی: ........

......................نام آموزشگاه: .................

......................شماره دانش آموز: ..........

بارم صفحه 4در بخش اجباري  و بخش اختیاريشامل  ردیف

االت آن دو فصل به طور کامل پاسخ دهیدؤدانش آموزان عزیز در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به س بخش اختیاري  :  

5/0

5/0  

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .-1

نادرست  درست     الف ( سیاره های درونی سطوح سنگی و جامد دارند .       

نادرست  درست                  قبله در ایران به سمت جنوب شرقی است .ب ( 

فصل 

اول
5/0 مبنای محاسبة زمان واقعی چیست ؟ -2 

منظور از حرکت وضعی چیست ؟ -3 1

5/0  

5/0  

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید . -4

نادرست  درست        الف ( پایین ترین الیة جو که نزدیک زمین است وّرد سپهر)تروپوسفر( نام دارد .  

نادرست  درست                                دارند . Vب ( کوه های کم ارتفاع دره های تنگ و به شکل 

فصل 

5/0دوم  
..................... نام دارد .بلندترین فالت جهان ................ -5
 

ثر در آب و هوای جهان را نام ببرید . ) دو مورد (عوامل مؤ -6 1

1 جدول زیر را کامل کنید . -7

نام زیست بومویژگی های زیست بوم

ماه کم تر از صفر درجه است و درختان کاج و سرو دارند . 6میانگین دمای این زیست بوم در 

درختان بائو باب در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد و آب و هوای این زیست بوم در تمام سال گرم است و 
  از گونه های مشهور آن است .

فصل 

 سوم

1 
تخریب زیست گاه ها می شوند ، نام ببرید . ) دو مورد (  مهم ترین عواملی را که باعث -8

5/0  
............................. ............................. و کنند ؟ بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان کدام کشورها وارد می -9

دومي ي سؤاالت در صفحهادامه
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1 مهاجرت داخلی را تعریف کنید ؛ و یک مثال بنویسید .  –11

فصل 

5/0 چهارم  

5/0  

5/0  

کدام مالک های توسعه انسانی است ؟معیارهای داده شدة زیر در ارتباط با  -11

"امید به زندگی  –درآمد و رفاه  –سواد و آموزش " 

.......................................... () .............          الف ( برخورداری از شغل مناسب ، قدرت خرید ، تفریح    
.......................................... () .............    سالم و امکانات درمانی    کافی و آب ب ( دسترسی به غذای 

.......................................... () ............. معلم به ازای هر دانش آموز  ج ( میزان سواد بزرگساالن و تعداد

5/0 نوان مذهب رسمی کشور اعالم کرد ؟کدام پادشاه صفوی شیعه را به ع -12 

د ( شاه سلطان حسین               ج ( شاه تهماسب                  ب ( شاه اسماعیل                  الف ( شاه عباس 

فصل 

 پنجم

5/0  

5/0  

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید . -13
نادرست  الف ( صنعت بافندگی یکی از صنایع پر رونق ایران در دورة صفوی بود .      درست 

نادرست  ب ( شاه تهماسب پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد .                  درست 

5/0  ................. شهرت داشتند .مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ، ایل های مختلف ترک بودند که به ....................... -14 

5/0 پرسود ترین کاالی صادراتی ایران در دورة صفوی چه نام داشت ؟ -15 

5/0 پایتخت کریم خان زند شهر ............................. بود .  -11 

فصل 

 ششم

5/0  

5/0  

من کیستم ؟ -11

الف ( من مرجع تقلید شیعیان بودم ؛ و در حمایت از نهضت تنباکو ، استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کردم . من 

 هستم ............................................ 

ب ( من صدر اعظم ناصرالدین شاه بودم . پس از برقرار کردن امنیت و آرامش ، اقدامات گسترده ای را برای نوسازی تشکیالت 

حکومتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی آغاز کردم . من ..................................... هستم .

1 

(عهدنامة ترکمان چای  -11 شامل چه مواردی بود ؟ ) دو مورد

سومي ي سؤاالت در صفحهادامه
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  03/30/89 یخ امتحان:تار

  صبح 11   ساعت شروع:

دقیقه  03  مدت پاسخگویی:  

پایه نهماستانی هماهنگ   
 

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه......

  مطالعات اجتماعی درس :

                                                                 

 ...............................................نام: ..........

 ................................نام خانوادگی: ........

 ......................نام آموزشگاه: .................

 ......................شماره دانش آموز: ..........
 

 ردیف صفحه 4در بخش اجباري  و بخش اختیاريشامل  بارم
  

 االت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید .دانش آموزان عزیز به تمام سؤبخش اجباري : 

5/0  

 دکتر محمد مصدق به نخست وزیر شد ؟پس از کدام رویداد  -1
      ب ( آغاز جنگ جهانی دوم                           1332مرداد  28الف ( کودتای 

  1299د ( کودتای سوم اسفند                              ج ( ملی شدن صنعت نفت 

5/0 فصل هفتم  

5/0  

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .  -2

 نادرست             درست     حکومت فتحعلی شاه رخ داد .                 الف ( انقالب مشروطیت در دورة

 نادرست              سال با پیروزی متفقین به پایان رسید .         درست  4ب ( جنگ جهانی اول پس از 

1 

 
 

 شامل چه موضوعی بود ؟  1919قرارداد  -3
 

1 

 

 

 ایالتی و والیتی چه شد ؟جمن های سرانجام تصویب نامة ان -4

فصل 

 هشتم

 

 

1 

 

 چه بود ؟ 1551دی  11علت قیام مردم قم در  -5

5/0  

 
 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران با چه هدفی تشکیل شد ؟ -1

5/0  

5/0  

5/0  

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .  -1

 نادرست              درست                      الف ( فرهنگ پدیده ای آموختنی است .                    

  نادرست              درست               .ب ( مدرسه اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است

 فصل نهم نادرست              درست      ثیر می گذارند .        فردی و هویت اجتماعی بر یکدیگر تأج ( هویت 

1 

 

 

 ویژگی انتسابی یعنی چه ؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید . -1

 

5/0  اولین گام در راه تشکیل خانوادة متعادل و سالم ، دقت در ........................................... است . -1 

 فصل دهم

1 

 

 کارکردهای خانواده را بنویسید . ) دو مورد ( -10

1 

 

 از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست ؟ -11

 

 

 چهارمي ي سؤاالت در صفحهادامه

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



5/0  بر طبق قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها از وظایف و اختیارات چه کسی است ؟ -11 

د ( رئیس مجلس              ج ( رئیس جمهور             ب ( رئیس قوه قضاییه             الف ( رهبر 

فصل 

میازده  

5/0 ستا را چه کسانی انتخاب می کنند ؟اعضای شورای شهر و رو -15 

5/0 را کامل کنید . مقابلنمودار  -14 

مالیات چیست ؟ -15 1

5/0  

5/0  

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید . -11

نادرست  درست    ست .                          الف ( محور اصلی اقتصاد مقاومتی بهره وری ا

نادرست  ب ( در اقتصاد بهره وری را نسبت داده ها به نهاده ها تعریف کرده اند .    درست 

فصل 

 دوازدهم

5/0  مدیر یک شرکت بیسکویت سازی می خواهد به بهره وری سبز کمک کند ؛ کدام فعالیت او در این جهت و راستا است ؟ -11 

 الف ( میزان شکر بیسکویت ها را افزایش دهد . 

ب ( در بسته بندی بیسکویت ها تغییر به وجود بیاورد که پالستیک و کاغذ کم تری مصرف شود . 

 ج ( پاداش کارگران را زیاد کند تا تولید زیاد شود . 

د ( دستگاهی بخرد که تعداد بیشتری بیسکویت را در یک ساعت بسته بندی کند . 

راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری چیست ؟ ) دومورد ( -11 1

03  جمع بارم  موفق و سربلند باشید. چهارم  يصفحه

(0و  1نمره هاي موارد  مغایرت)درصورت - 0  

با حروف         با عدد          

نام و نام خانوادگی تایید کننده: 

 امضاء

رسیدگی به اعتراضات -0

با حروف      باعدد             

نام و نام خانوادگی تجدیدنظر کننده: 

 امضاء

تصحیح -1

با حروف          باعدد         

نام و نام خانوادگی مصحح:

 امضاء

 رهبری

قضاییه  یقوه

قضاییه
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 03/30/89  : امتحانیخ تار

    صبح 11     : ساعت شروع

    

 پایه نهماستاني هماهنگ 

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 

 

 پاسخنامه

مطالعات اجتماعيدرس:   
 

 ردیف امتحاني در اولویت است.همکار عزیز، این پاسخنامه صرفاً جهت اطالع نگاشته شده و نظر دبیر گرامي در تصحیح اوراق  بارم

  

پایان فصل ششم ()شامل فصل اول تا  : بخش اختیاری  

.دت آن دو فصل به طور کامل پاسخ دهناالؤد و به ساین بخش فقط دو فصل را انتخاب کنندانش آموزان عزیز در  بایستي   

5/2  

 (نمره5/0)  ب ( نادرست                      (نمره5/0)  الف ( درست  -1

 نمره5/0است .  موقعیت خورشید در آسمان -2

 نمره ( 1)  ساعت یک بار به دور خود مي چرخد ، که به آن حرکت وضعي مي گویند . 22زمین در هر  -3

 

فصل 

 اول

5/2  

 نمره 5/0نمره            ب ( نادرست   5/0ت    الف ( درس -2

 نمره5/0 تبت    -5

      اها      ج ( ارتفاع از سطح زمینب ( دوری و نزدیکي به اقیانوس ها و دری    الف ( زاویة تابش خورشید و عرض جغرافیایي  -6

 نمره ( 5/0) دو موردکافي است هر مورد    فشارهوا و جریان بادد ( 

 

فصل 

 دوم

5/2  

7-  

 نام زیست بوم 

 نمره ( 5/0تایگاه )  

 نمره ( 5/0ساوان )  

 

، ساختن پل ، جاده ، ساختمان ها و سدها بدون برنامه ریزی و توجه به جنبه های الف ( ایجاد و گسترش شهرها و روستاها   -8

و  انبوه زباله  د ( شکار در کارخانه ها ج ( مصرف گرایي و تولیدب ( فعالیت های صنعتي و تولید انبوه کاالها   زیست محیطي 

 نمره ( 5/0) دو مورد کافي است . هر مورد اعضای بدن حیوانات .  تجارت

 نمره ( 25/0نمره ( تایلند )  25/0چین )  -9

فصل 

 سوم

5/2  

   نمره (  5/0ي مي گویند .  ) مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور را مهاجرت داخل -10

 نمره ( 5/0مانند مهاجرت روستائیان به شهرها )        

 نمره ( 5/0ج ( سواد و آموزش )          نمره (   5/0ب ( امید به زندگي )            نمره (  5/0الف ( درآمد و رفاه )  -11

فصل 

 چهارم

5/2  

 نمره ( 5/0شاه اسماعیل )  –گزینة ب صحیح است  -12

 نمره ( 5/0ب ( نادرست )        نمره (     5/0الف ( درست )  -13

 نمره ( 5/0)  قزلباش -12

 نمره ( 5/0ابریشم )  -15

فصل 

 پنجم

5/2  

 نمره ( 5/0شیراز )  -16

 نمره ( 5/0نمره (    ب ( امیرکبیر )  5/0الف (آیت اهلل میرزا حسن شیرازی )  -17

 الف ( سرزمین های ایراني شمال رود ارس به روسیه واگذار شد . -18

 ب ( ایران از داشتن کشتي جنگي در دریای مازندران محروم گردید .        

 نمره ( 5/0مورد کافي است هر مورد شد . ) دو مجبور به پرداخت غرامت ج (ایران        

 

فصل 

 ششم
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د .الت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهنادانش آموزان عزیز به تمام سؤ بایستي بخش اجباری :  

5/2  

 نمره ( 5/0صحیح است . ) ملي شدن صنعت نفت ( ) گزینه ج  -1

 نمره ( 5/0ب ( درست )             نمره (  5/0( نادرست ) الف  -2

براساس این قرارداد ، ادارة امور نظامي و مالي ایران در اختیار کارشناسان ) مستشاران ( نظامي و مالي انگلستان قرار مي گرفت  -3

 نمره ( 1) 

 

فصل 

 هفتم

5/2  

 نمره ( 1با مخالفت امام خمیني و سایر علما ، دولت مجبور شد این تصویب نامه را لغو کند . )  -2

 نمره ( 1انتشار مقالة توهین آمیز نسبت به امام خمیني در روزنامه اطالعات بود . )  -5

 نمره ( 5/0) است . دفاع از آرمان های انقالب اسالمي و مرزو بوم کشور  -6

 

فصل 

 هشتم

5/2  

 نمره ( 5/0ج ( درست )                   نمره ( 5/0ب ( نادرست )             نمره (     5/0الف ( درست )  -7

 نمره ( 5/0داریم ، ویژگي های انتسابي مي گویند . ) نبه ویژگي های که ما در به دست آوردن آنها نقش  -8

 نمره ( 5/0پدر و مادر و شکل و قیافة خود ) یک مثال کافي است .  –مکان تولد  -: جنسیت  مانند 

 

فصل 

 نهم

5/2  

 نمره ( 5/0انتخاب همسر )  -9

 نمره ( 5/0هر مورد  .) دو مورد کافي استی و تربیت  الف ( فرزند پروری تجدید نسل    ب ( حمایت و مراقبت     پ ( جامعه پذیر -10

 نمره ( 1زن و مرد است . )برقراری آرامش و محبت بین  -11

 

فصل 

 دهم

5/2  

 نمره ( 5/0) رهبر ( ) گزینة الف صحیح است .  -12

 نمره ( 5/0مردم )  -13

 نمره ( 5/0مقننه )  یقوه –نمره (  5/0مجریه )  ی= قوه جواب نمودار -12

مي کنند ؛ تا صرف هزینه های  مالیات مبلغي است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت -15

 نمره ( 1عمومي شود . ) 

 

فصل 

 یازدهم

5/2  

 

 

 

 

 نمره ( 5/0ب ( نادرست )           نمره (          5/0الف ( درست )  -16

 (نمره 5/0)پالستیک و کاغذ کم تری مصرف شود.که ؛ بیسکویت ها تغییر به وجود بیاورددر بسته بندی )صحیح است گزینة ب -17

 پ ( اصالح عادت های غلط          ب ( نظم ، ترتیب و انضباط در کارها           الف ( استفاده مناسب از وقت و زمان -18

 ( نمره 5/0کافي است . هر مورد د ( تنظیم جدول بودجة اقتصادی ) دو مورد            ج( انجام دادن کارها از روی آگاهي  

 

فصل 

 دوازدهم

 

 موفق و سربلند باشید.                                                                جمع بارم                                                                                       03
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