
 

 

http://www.tahsilico.com/web/articles/cat/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html


 

 

 باسمه تعالي 

 صبح 33/83 : ساعت شروع 3/81/ 81  تاریخ امتحان: پایه نهم دوره اول متوسطه مطالعات اجتماعی  :امتحان هماهنگ درس سؤاالت

 4 :  صفحه تعداد دقيقه  03 مدت امتحان :     آموزشگاه :                 نام و نام خانوادگی :                       

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 8381 ماه سال و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خردادمدارس روزانه  دانش آموزان 
  

 8صفحه 

 

83° N   

37  ° N 

36° N 

35° N 

 

    االت همان دو فصل پاسخ دهید.سؤهای یک تا شش را انتخاب کنید و به  در این بخش، لطفاً فقط دو فصل از فصل دانش آموز عزیز! اختياری(:)بخش 

 نمره( 5)             االت دو فصل تصحیح و بقیه حذف می شود.در این صورت به ترتیب پاسخ های سؤدقت کنید به بیش از دو فصل پاسخ ندهید، زیرا 

 1فصل 

  5/9رستدان  درست  .شمالی یا جنوبی درجه بندی شده انددرجه  09بقیه مدارها بین صفر تا  است. صفردرجهوا مدار است -1

(، همزمان با  ) شروع سال تحصیلی اولین روز حضور زهرا در مدرسه زهرا امسال دانش آموز کالس اول ابتدایی است، -2

 است؟ یرزیک از وقایع  کدام

 اعتدال پاییزی  د(                 اعتدال بهاری ج(                  انقالب زمستانی ب(              انقالب تابستانی  (الف
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     E °06           E °55          E° 56           E °54                          پاسخ دهید:  زیر با توجه به شکل به سؤاالت -8

                                                                          

 

 

 

 
 

 می شود؟  زمان شنیدههم  ظهر در کدام یک از شهرها اذان الف(

 در تبریز ساعت واقعی چند است؟  ؛بعدازظهر باشد 4 مشهدب( اگر ساعت واقعی در 

  عرض جغرافیایی مراغه را بنویسید: ( ج

  تبریز   

     مشهد

                     مراغه  دامغان 

   تهران         
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 2فصل 

؟دنگازهایی که دورتا دور کره زمین را فرا گرفته اند،کدام یک از محیط های تشکیل دهنده کره زمین را می ساز -4  

  هواکره)اتمسفر( د(         ( زیست کره)بیوسفر ج(          آب کره)هیدروسفر( ب(       سنگ کره)لیتوسفر( الف(
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قطب ها  مجاور دمای هوا کاهش می یابد و در نواحی ،هر چه از مدار استوا به عرض های جغرافیایی باالتر حرکت کنیم » -5

 است؟ ر آب و هوای جهانعوامل موثر باین مطلب مربوط به کدام یک از  «کمترین میانگین دمای ساالنه دیده می شود.
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                                            بنویسید: وسته زمین را از نتایج حرکت ورقه های پ یکی   -۶
5/9 

 کر کنید:ذ ها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ دو دلیل اقیانوساعماق چرا سفر به  -۷
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 8فصل 

او  ؛معروف است ها برود که به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ یک گردشگر قصد دارد به زیست بومی -3

 د(ساوان                 ج(تایگا                   ب(توندرا                 سفر کند؟          الف( بیابانباید به کدام زیست بوم 
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استوایی را  شما دو مورد از فواید جنگلهای بارانی است؛جهان جنگل های بارانی استوایی از پیچیده ترین زیست بومهای  -0

  بنویسید:
1 

         مل کنید:نمودار زیر را کا -19

 

 
 

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم

 

1 

 دارد؟ یبستگ یها به چه عوامل بوم ستیتنوع ز

 آب و هوا      
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 2صفحه 

 

 4فصل 

 جدول زیر را کامل کنید:دقت بخوانید سپس  سؤاالت را با -11

 است. .... ............  عامل مورد توجه قرار گرفته،با یکدیگر ا یکی از عوامل مهمی که همواره در سنجش نابرابری کشوره( 1

 می گویند. ...............  بخشی از مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند که به آن ،آفریقاو برخی از کشورهای قاره آسیا در ( 2

 بهبود ............... و بهبود تغذیه  در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است: (8

    ص  ق  1

 ق     ق ف 2

 ت     ب 8
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 جدول زیر را کامل کنید: -12

 مهاجرت داخلی یا خارجی مهاجرت اختیاری یا اجباری تمهاجر نوع

   تبریز یان به شهرمهاجرت دسته ای از روستای
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 خط بکشید. هاآن دورو در جهان را مشخص کنید  کشور ها رابریعوامل خارجی نابعوامل زیر، از میان  -81

 «استعمار - نبودن وحدت بین مردم  - اشغال نظامی -فرهنگ و باورهای غلط  -جنگ ها و کشمکش های داخلی »
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 5فصل 

 

با صنعت  یعیکی از این صنا دی وجود داشت،های متعد صنایع و کارگاه و مشهد، یزد ،کاشان،های اصفهاندر شهر -14

   :یدنام آن صنعت را بنویس ،نساجی اروپا رقابت می کرد
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صفویان برای دفاع از یکپارچگی جغرافیایی ایران بارها با »متن را به دقت بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  -15

عه مذهب صفوی ناخشنود بود، د و شیدشمنان خارجی روبه رو شدند و یکی از این دشمنان که از شکل گیری سلسله قدرتمن

 «و جنگی میان این دو کشور در چالدران)در نزدیکی خوی امروزی( رخ داد.با سپاهی عظیم راهی ایران شد 

 الف( مهم ترین دشمنان صفویه چه حکومت هایی بودند؟

 ب( کدام کشور در جنگ چالدران پیروز شد؟ چرا؟

 

1 

 ونق بود. دو مورد از دالیل گسترش تجارت در عصر صفوی را بنویسید:در عصر صفوی تجارت داخلی و خارجی پر ر -1۶
1 

 ۶فصل 

آخرین فرمانروای  آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند.،محمدخان پس از مدتی جنگ و گریزآقا -1۷

  فتحعلی شاه د(           نلطفعلی خا ج(          کریم خان ب(          بود؟         الف( سلطان حسین زندیه که
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 1 :دو مورد بنویسید هم دارد؟ ه قدرت رسیدن سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه چه شباهتهایی بهشیوه ب -13

یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی بود که در اعتراض به »متن را با دقت بخوانید و به سؤاالت زیرپاسخ دهید.  -10

تراض قرار گرفتندو خواهان لغو امتیاز عامتیازهای اقتصادی به بیگانگان شکل گرفت.روحانیون در صف مقدم این اواگذاری 

 «نهضت ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد. این و با اوج گرفتن شدند

  ؟داردالف( این متن به کدام نهضت اشاره 

 ؟یتی داشتموفقیت این نهضت از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهم ب(

 ادامه سؤاالت در صفحه سوم
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 3صفحه 

 

 نمره( 15االت فصل هفت تا دوازده کتاب پاسخ دهید. )ؤس به همه : در این بخش، لطفاًبخش )اجباری(   

 ۷فصل 

 بنویسید:   اسامی را شماره )...... (  ب انتخاب کنید و داخلستون از  در ستون الف، پاسخ ها را با دقت -29
 .«اضافی است ردموستون ب یک  در»

 ستون ب ستون الف

 احمدشاه -1  ..... ().                                      م.               فرمان مشروطه را صادر کرد الف(

 رضا شاه -2 )...... (                        تصمیم گرفتم حکومت نوپای مشروطه را نابود سازم. ب(

 مظفرالدین شاه -8 ن من صورت گرفت.     )...... (وردبرای روی کار آ 1200کودتای انگلیسی  ج(

 محمد علی شاه -4
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    بنویسید: دوم را جدا کرده و در جاهای خالیدر جنگ جهانی  رهای زیر کشورهای متفقاز بین کشو -21

 «،مجارستان اتریش -انگلستان -ایتالیا -رانسهف -آمریکا -عثمانی -(روسیه)شوروی  -آلمان -ایران »

 .................... ...................... .................... ................... ینمتفق
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 3فصل 

  ؟قیام کردند قم، در چه روزی ماه  مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای دی، 185۶در سال  -22

  بهمن 20د(                      بهمن 22ج(                     خرداد 15ب(                  دی  10الف(
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همان طور که می دانید امام خمینی )ره( از نجف به پاریس هجرت کردند؛ حضور امام در پاریس چه سودی برای  -28

 ....................................................................................................      انقالب داشت؟ یک مورد بنویسید.
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 :سه عامل موثر در موفقیت انقالب اسالمی عبارت بودند از -24

 )ره(امام خمینی قاطع رهبری -8     ..............................        -2           ایمان به اسالم -1 
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دی نظام نوپای را برای نابو فعالیت ها و توطئه های گسترده ای ، دولتهای سلطه گرالمیبه دنبال پیروزی انقالب اس -25

 :    ...............................................................بنویسید از این دسیسه ها را، یک نمونه اسالمی آغاز کردند؛ شما
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به چه به نظر شما این روز  .فروردین ماه تعطیل است 12هر سال  ا،م دانید طبق تقویم رسمی کشور همانگونه که می -2۶

 ...............................................   است؟   عنوانی معروف
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 0فصل 

    5/9نادرست          درست  مدرسه اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است.       -2۷

  ها را مشخص کنید:آن؟ را نشان می دهد« عقاید  -ارزش ها  -هنجار -نماد » الیه های فرهنگ کدام یک از،متن زیر -23

که  سبزهسفره هفت سین از در است. در این جشن،  برگزاری جشن نوروزآذربایجان، برپا می شود،  ب و رسومی که دریکی از آدا

، این  ن و نزدیکان را در این روز ، خوب و مطلوب تلقی می کنندمردم دیدار خویشانشانه طراوت و شادابی است، استفاده می کنند. 

 «صله ارحام عمر را زیاد می کند.»باور دینی است که  تلقی آنها ناشی از این

1 

، او هر روز به موقع در کالس درس حاضر می شود و برای موفقیت خود بسیار نهم است کالس رضا از دانش آموزان فعالمیرا» -20

  «و به تازگی در گروه حامیان محیط زیست عضو شده است.وی عضو تیم والیبال مدرسه است  از طرفی ند.تالش می ک

 :را بنویسید رضامیرایک هویت فردی و یک هویت اجتماعی  ،اکنون با توجه به متن

                                                .........................................................            هویت فردی:      

 ادامه سؤاالت در صفحه چهارم                                                       .........................................................              هویت اجتماعی:
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  5/9نادرست          درست    برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است. از دیدگاه قرآن، مهم ترین هدف ازدواج -89

آوری در دو مورد از نتایج و اهمیت های فرزند آوری بوده است.های خانواده در طول تاریخ، فرزندترین کارکرد یکی از مهم -81

  خانواده را بنویسید:

 
 

1 

افت تحصیلی  گذشتهنسبت به  می کنند و این کار باعث شده، آیدینو بحث  با هم جرّبیشتر اوقات در منزل  و مادرآیدین، پدر» -82

  جلوگیری شود؟ بین زن و شوهر ها در پیشنهاد می کنید تا از بروز ناسازگاری والدین اوهایی را به کارشما چه  «.باشدداشته 

 بنویسید. مورددو 
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 است؟« شارکت مردم در حکومتحق انتخاب و م»کدام کلمه نشان دهنده  -88

  د( عدالت                      ج( جمهوری                            ب( اسالمی                     الف( انقالب 
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 نویسید.در جاهای خالی ب است؟ «تکالیف شهروندی»ک جزء ی و کدام «حقوق شهروندی»یک از موارد زیر جزء  کدام -84

 .                                       ) .......................................... (خود دخالت کند جامعه ر شهروند می تواند در امور سیاسیهالف( 

 ....................... (خود را به موقع پرداخت کنند.                                      ) ................... مالیات و عوارض بایدشهروندان ب( 

 شوند.         ) .......................................... (در مواردی مانند پیری و معلولیت از تامین اجتماعی بهره مند  بایدشهروندان ج( 

 ............................... (به کشور خود دلسوز و حساس باشند و با دولت همکاری کنند.       ) ........... شهروندان باید نسبتد( 

1 

بر طبق قانون اساسی، مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسالمی، رهبری آن است. از مهم تربن وظایف و اختیارات  -85

 رهبر جمهوری اسالمی دو مورد را بنویسید:

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

............................................................................................. 
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  5/9نادرست  درست درست انجام دهیم. آن را یعنی از بین کارهای ممکن، کار درست را انتخاب کنیم و «فعالیت اقتصادی» -8۶

افزایش بهره وری در زندگی فردی و خانوادگی، تنظیم جدول بودجه اقتصادی است.  مهم برای  هاییکی از راهکار -8۷

 الف( منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟

 بودجه چه فایده ای دارد؟ در یک سطر توضیح دهید. این ب( تنظیم

 

1 

با توجه به متن به اقتصاد مقاومتی اهمیت دهیم.  دیگر بیشتر از هر زمانباید  کشور،با توجه به شرایط اقتصادی کنونی  -83

 پاسخ دهید. زیر به سواالت

 اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟  الف(

 ست؟ور اصلی اقتصاد مقاومتی  چیب( مح

1 

  ام خانوادگی دبير:                                    امضا نام و ن                                       نمره به حروف:                                 نمره به عدد:        

 موفق باشید.
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