
 1399/ / تاریخ آزمون: 
 دقيقه 70وقت آزمون: 
 4تعداد اوراق: 

 ساعت آزمون: 

 باسمه تعالی 
 فارسآموزش و پرورش استان  اداره كل

 اداره سنجش و ارزشيابی تحصيلی
  اداره آموزش و پرورش .............................

 سؤاالت آزمون هماهنگ استاني درس مطالعات اجتماعي پايه نهم در خردادماه 
 

 ................................. نام و نام خانوادگی
 ................................................نام پدر ....

 .......................................... نام آموزشگاه
 ........................................................شعبه 

 

 

 بخش اجباری: دانش آموزان عزيز، لطفاً به همه سؤاالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.

 : ل هفتمـفص

 نمره( 5/0) ؟نمي رودکدام يک از وِيژگي های نظام پادشاهي مشروطه به شمار  .1

 الف( اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست    ب( اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود مي شود

 ان در اداره کشور مشارکت دارندد( نهادهايي مانند مجلس شورا و هیئت وزير         ج( خواست شاه در حکم قانون است    

 نمره( 5/0) رهبری نهضت ملي شدن نفت را چه کساني بر عهده داشتند؟ .2

 (5/0) (     ( غ)       ص) . اداره امور مالي و نظامي ايران در اختیار کارشناسان انگلیسي قرار مي گرفت 1919به موجب قرارداد  .3

 دهید:در باره جنگ جهاني دوم به سؤاالت زير پاسخ  .4

 نمره( 5/0ای ايران را اشغال کردند؟ )، متفقین با چه بهانه1320شهريور در 

 نمره( 5/0يکي از آثار و پیامدهای نامطلوب جنگ جهاني دوم در ايران را بنويسید. )

 

 : ل هشتمـفص

 نمره( 5/0) "اين انقالب در هیچ کجای جهان بي نام امام خمیني شناخته شده نیست"اين جمله از کیست؟  .5

 ( آيت اهلل خامنه ای     ب( آيت اهلل مطهری    ج( دکتر محمد جواد باهنر    د( دکتر مفتحالف

 ./. نمره(75شعار اصلي انقالب اسالمي چه بود؟ ) .6

 نمره( 5/0) منظور از اليحه مصونیت قضايي مأموران نظامي آمريکا در ايران چه بود؟ .7

 نمره(./ 75) بنويسید:سه عامل مؤثر در موفقیت انقالب اسالمي را  .8

 

 : ل نهمـفص

 نمره( 5/0) .باشد ميفرد  کانون اجتماعي شدن ترين مهمو اولین  .9

 د( خانواده                   ج( دوستان                     ب( مدرسه                          الف( دانشگاه     

را  علیي هويت فردی و هويت اجتماعي  "سانتي متر قد، عضو تیم ملي والیبال نوجوانان شده است 182علي با "با توجه به اين جمله:  .10

       .........................................هويت اجتماعي:   .........................................هويت فردی: نمره(       5/0)نويسید: ب

 نمره(.75/0) .هر کدام از عبارت های سمت راست به کدام گزينه مربوط است؟ به هم وصل کنید  .11

 ارزش   نشانه يا نماينده پديده ديگر                                              

 هنجار     آگاهي و شناخت از خود                             احساس و        

 رفتارهای معیني که در يک جامعه پذيرفته شده اند            هويت        

 نماد                                                                                     

 نمره(./ 75ي های هويت ايراني را بنويسید)مورد از ويژگ  3   .12



 : ل دهمـفص

 نمره(5/0)(              (       غ)       از ديدگاه قرآن مهم ترين هدف ازدواج کسب ثروت بیشتر است. ص)    .13

 میريم . پدر هديه تهیه کرد او( برای از بیماری کرونا مصون ماندنجهت )در بیرون نرفتن از منزل  ايشانبه عنوان تقدير از  مريمپدر  .14

 نمره(5/0) ؟استفاده نموده است ویکردن و تقويت رفتار اجتماعي  دراز کدام شیوه 

 د( تشويق                   ج( بیان عقايد                   ب( تنبیه                   الف( گفت و گو 

 نمره(5/0)مورد بنويسید  2به نظر صاحب نظران، تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوبي دارد؟  .15

 نمره(. 1به سؤاالت زير پاسخ کوتاه بدهید:) .16

 رد: ................يکي از عوامل ناسازگاری میان زن و م

 يکي از راه های جلوگیری از بروز ناسازگاری میان زن و مرد: ...........

 

 : ل یازدهمـفص

 نمره( 5/0اسالمي شهر و روستا توسط چه کساني انتخاب مي شوند؟) اعضای شوراهای .17

 ب( مردم منطقه يا محل                 الف( اعضای شورای نگهبان    

 ان مجلس شورای اسالميد( نمايندگ                          استاندار و فرماندارانج( 

 نمره(. 1مورد از حقوق و  تکالیف شهروندی خود را بنويسید: ) يکبه عنوان يک شهروند  .18

 ........................................................ب( تکالیف شهروندی:    ........................................................الف( حقوق شهروندی: 

 نمره(. 1) جمهوری، رهبری، واليت فقیه، قوه مقننه()خدا،  عبارت های زير را کامل کنید: داده شده کلماتبا توجه به  .19

 حق انتخاب و مشارکت مردم در اين حکومت به رسمیت شناخته مي شود............. -

 مهم ترين رکن حکومت اسالمي مي باشد.............. -

 در جهان بیني توحیدی، حق مالکیت مطلق از آن ...... است. -

 ن)عج( بر عهده   ........ است.ماسرپرستي جامعه در زمان غیبت امام ز -

 

 : ل دوازدهمـفص

 نمره( 5/0)(.          (     غ)       اند.   ص)  تعريف کرده هاها به ستاندههه وری را نسبت داددر اقتصاد بهر .20

 نمره( 5/0)وری سبز به کدام عامل، تأکید شده است؟در بهره .21

 د( رابطه اقتصادی       ج( حفظ محیط زيست     ب( کسب سود بیشتر         الف( فعالیت اقتصادی  

 نمره(. 1) منظور از اقتصاد مقاومتي چیست؟ .22

 نمره(5/0. )اند؟ به موارد روبه رو وصل کنیدوری استفاده کردهفراد زير از کدام راهکارهای بهرها .23

 انجام دادن کارها از روی آگاهي                                    نیاز خريد مي کند زهرا به اندازه مورد 

 کارهاانجام نظم و ترتیب در               امیر با مهارت کافي لباس شويي منزل خود را تعمیر کرد. 

 اصالح عادت های غلط مصرفي                                                                                      

 

 



 1399/  / تاریخ آزمون: 
 دقيقه 70وقت آزمون: 
 4تعداد اوراق: 

 ساعت آزمون: 

 باسمه تعالی 
 فارسآموزش و پرورش استان  اداره كل

 اداره سنجش و ارزشيابی تحصيلی
  اداره آموزش و پرورش .............................

 سؤاالت آزمون هماهنگ استاني درس مطالعات اجتماعي پايه نهم در خردادماه 
 

 ................................. نام و نام خانوادگی
 ................................................نام پدر ....

 .......................................... نام آموزشگاه
 ........................................................شعبه 

 

 

 بخش اختیاری: دانش آموزان عزيز، لطفاً از شش فصل اول کتاب، دو فصل را انتخاب و به سؤاالت همان دو فصل پاسخ دهید.

  :ل اول ـفص

 نمره(.1) موارد خواسته شده در جدول زير، سیاره های دروني و بیروني را با هم مقايسه کنید. .1

 سیاره های بیروني سیاره های دروني 

   جنس

   تعداد قمر

 نمره(5/0) مکان دقیق قرار گرفتن يک پديده روی کره زمین را چه مي نامند؟ .2

 نمره(5/0) در جمالت زير پاسخ درست را انتخاب کنید و زير آن خط بکشید. .3

 روز را سال )رسمي، کبیسه( مي نامند. 365سال  -

 .اول تیرماه که خورشید به مدار رأس السرطان در نیمکره شمالي عمود مي تابد، انقالب)زمستاني، تابستاني( مي گويند -

 نمره(5/0) حرکت وضعي زمین را تعريف کنید: .4

 

 : ل دومـفص

 / نمره(75وصل کنید.)به هم تعاريف زير را به مفاهیم مربوط  .5

 زيست کره      بخش خارجي کره زمین                                                                

  هوا کره)جو(        يخچال ها و نزوالت جوی                                                            

 آب کره         گازهای اطراف کره زمین                                                           

 سنگ کره                                                                                                       

  نمره(. 1دو پیامد ناخوشايند گرم شدن کره زمین را ذکر کنید: ) .6

1-          .........................................2-                  ............................... 

 / نمره(75) جدول زير را با توجه به سؤاالت داده شده کامل کنید: .7

  الف( بر اثر جابجايي هوا از جای پر فشار به کم فشار اين جريان بوجود مي آيد.

  ب( پهناورترين اقیانوس زمین.

 ج( در کوه های کم ارتفاع، قله ها به شکل  ....  در آمده اند.

 
 

 : ل سومـفص

 نمره(5/0عامل بیشترين تأثیر را دارد؟)تنوع زيست بوم ها، کدام در میان عوامل  .8

 د( میزان ارتفاع            ج( جنس خاک       ب( آب و هوا           الف( شکل ناهمواری  

 نمره(.1ها را بنويسید: )خريب زيست گاهمهم ترين عوامل ت .9

 

 باد

 آ

 گ



ي ابتدا به ناحیه پوشیده از يخ و برف در نزديک قطب شمال رفتند، سپس ناحیه ای که به جنگل های مخروطیي  و  اتيک گروه تحقیق .10

ارد ناحییه گیرم و   رد شدند. آن ها پس از عبور از منطقه علفزارها با درختان تک و منفیرد، هیم اکنیون و   سوزني برگ معروف است وا

 .نمره( 1) عبور کرده اند.ها  از کدام زيست بوم به ترتیبهای زمین مشهور است رسیده اند. مشخص کنید آن ها مرطوب که به ريه

1- ................ ........2- .............................3- ................................4- .............................. 

 

 

 : ل چهارمـفص

 / نمره(.5) مهاجرت را تعريف کنید: .11

 / نمره(.5) مورد 2شهرهای بزرگ اغلب با چه مشکالتي روبرو هستند؟  .12

 نمره(. 1) عوامل خارجي و عوامل داخلي نابرابری را در جمالت زير مشخص کنید: .13

 (              )       ب( غفلت از استعدادهای خود           (               )    الف( اشغال نظامي کشورها

 (              )     د( فرهنگ غلط                (           )            ج( بي سوادی مردم

 / نمره(.5) میزان طول عمر در جامعه نشان دهنده چیست؟ .14

 د( رشد اقتصادی       ج( درآمد و رفاه             ب( سواد و آموزش      الف( سالمت و بهداشت   
 

 

 : ل پنجمـفص

 / نمره(.5داليل سیاسي، نظامي ضعف و فروپاشي حکومت صفويه يک مورد را بنويسید.) از .15

 / نمره(.5دو مورد از علما و انديشمندان بزرگ دوره صفوی را بنويسید) .16

 نمره(. 1. )چه بودترين عوامل رونق  و گسترش تجارت در عصر صفوی مهم .17

 / نمره(.5.) د:در باره جنگ چالدران گزينه های درست را مشخص کنی .18

 اين جنگ در نزديکي خوی روی داد.    -

 سپاه ايران با کمک سالح های آتشین پیروز شدند. -

 شاه اسماعیل و سربازانش شجاعت زيادی نشان دادند.در اين جنگ  -
 

 : ل ششمـفص

 / نمره(.5.) (        (   غ)         با فتوای آيت اهلل میرزا حسن شیرازی، استفاده از توتون و تنباکو حرام اعالم شد. ص)   .19

 / نمره(.5) چرا نادر به هند لشکر کشي کرد؟ .20

 نمره(. 1دو مورد از اقدامات عباس میرزا برای پیشرفت ايران را بنويسید. ) .21

 / نمره(.5)برای خود برگزيد؟ پادشاه چه لقبي کريم خان زند به جای عنوان  .22
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