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 شماره داوطلب :                                                                          

                 نام :                            

نام خانوادگي :                                                                                             

 نام پدر:                                                                                                         

                   نام آموزشگاه :    

                                                                                                                                                          نهم : پایه 

 بسمه تعالي     

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش

 مطالعات اجتماعي نام درس :

 11/3/98تاریخ امتحان :

 4تعداد صفحه :

 46 ل :تعداد سؤا

  9:30: زمان شروع

 دقيقه 90وقت:  

 
 هيد.آرامش خاطر پاسخ دل به خدا وتوکّ  با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ

 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      
 

                                                         نمره با حروف

                              : مصحح دومنام و نام خانوادگی 

 نمره تجديد نظر با عدد                                    
 

                                                نمره تجديد نظربا حروف

 ت پاسخ دهيد.دانش آموزان عزيز لطفا در اين بخش به کليه سواال)بخش اجباری( 
 بارم  سؤاالت رديف

 ایران اتفاق افتاد؟                    کدام پادشاه در ۀدور انقالب مشروطیت در 1
 محمدعلی شاه د(         احمدشاه      ج(      مظفرالدین شاه          ناصرالدین شاه            ب( الف(

5/0 

 کسانی به عهده گرفتند؟چه  رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را 2
------------------------                           --------------------- 

5/0 

 5/0 جنگ جهانی دوم چه بود؟ اشغال ایران در هدف اصلی متفقین از 3

 1 انقالب مشروطیت چه بود؟ علت مخالفت شیخ فضل اهلل نوری با 4

5 
 

 .ببرید پیروزی انقالب اسالمی تشکیل شد دو مورد نام بی که پس ازمهمترین نهادهای انقال ۀاز جمل
 ----------------                -------------- 

 

5/0 

 قم چه بود؟ در1356دی19علت قیام  6
 

5/0 

 5/0 (یک مورد)بنویسید. را1341والیتی درسال  اساسی ترین تغییرات قانون انجمن های ایالتی و 7

 1 جمعه سیاه می گویند؟1357هریورش17به  چرا 8

 مشخص کنید. غلط را عبارات صحیح و 9
 غ              ص                           موخته می شود.  آجریان اجتماعی شدن  فرهنگ در الف(
 غ   ص               است.          عمر خرآ ازدواج تا اجتماعی شدن فرایندی طوالنی مدت از ب(

 

5/0 

10 
 هستند. ---------------و -------------الیه های عمیق ترفرهنگ

5/0 

 5/0 .تعریف کنید ویژگی های انتسابی را 11
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                                                   شماره داوطلب :                        

                 نام :                            

                                                                     نام خانوادگي :                        

                                                                            نام پدر:                              

                   نام آموزشگاه :    

                                                                                                                                                          نهم : پایه 

 بسمه تعالي     

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش

 مطالعات اجتماعي نام درس :

 11/3/98تاریخ امتحان :

 4تعداد صفحه :

 46 ل :تعداد سؤا

  9:30: زمان شروع

 دقيقه 90وقت:  

 
 1 (دومورد)نام ببرید. مهمترین ویژگی های مشترک جامعه ایرانی را 12

 طول تاریخ چه بوده است؟ در مهمترین کارکردهای خانواده ها یکی از 13

 د(جمعیت                ج(رفع نیازاقتصادی                  وری آب(فرزند             ندان الف(تربیت فرز

5/0 

 (دومورد.)اجتماعی می کنند؟ به چه روشهایی اعضای خانواده را خانواده ها 14
 

5/0 

 5/0 (موردمرد جلوگیری کرد؟ )دو  ناسازگاری های زن و بروز چگونه می توان از 15

 1 صله ارحام چیست؟از منظور  16

 براساس قانون اساسی انتخاب کدامیک به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد. 17
 (نمایندگان مجلسد              ج(انتخاب رهبر              اعضای شوراهای شهر   ب(            لف(رییس جمهور ا

5/0 

 1 ( دومورد)  هوری اسالمی می باشد.جم رهبر ۀقبول استعفای چه کسانی برعهد عزل و نصب و 18

 1 نام ببرید. پایه قانون اساسی را حقوق شهروندی بر از مورد دو 19

20 
 ی شود.تفاده ماس -------------------بهره وری از ۀاهمیت حفظ محیط زیست به جای واژتوجه به  امروزه با

5/0 

 1 مقاومتی چیست؟ اقتصاد از منظور 21

 1 نام ببرید. خانوادگی را زندگی فردی و م برای افزایش بهره وری درمه راهکار دو 22

 )بخش اختیاری( 

 هید.ددر این بخش دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان فصل پاسخ  موزان عزیز لطفاًآدانش 

 

 فصل اول ) اختیاری ( 23

 عبارات صحیح و غلط رامشخص کنید.

 □ غ                     □ص          مشتری بزرگ ترین است.        ورشیدالف( درمیان چهارسیاره نزدیک به خ

 □  غ                    □ص      ن روی کره زمین آب( موقعیت مکانی یک پدیده یعنی مکان دقیق قرارگرفتن 

 □  غ                    □ص                    سطح مدارگردش انتقالی زمین مایل است.       بر ج( محورقطب ها

 □غ                      □  ص        روزه را سال کبیسه می گویند.                                       365د( سال 
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                                                   شماره داوطلب :                        

                 نام :                            

                                                                     نام خانوادگي :                        

                                                                            نام پدر:                              

                   نام آموزشگاه :    

                                                                                                                                                          نهم : پایه 

 بسمه تعالي     

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش

 مطالعات اجتماعي نام درس :

 11/3/98تاریخ امتحان :

 4تعداد صفحه :

 46 ل :تعداد سؤا

  9:30: زمان شروع

 دقيقه 90وقت:  

 
 -----------------دو موقع ازسال یعنی اول بهار و اول پاییز درازی شب و روز برابر می شود به این دو زمان 24

 می گویند.
5/0 

 5/0 رکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟ )دو مورد (ح 25

 5/0 عرض جغرافیایی را تعریف کنید. 26

 فصل دوم ) اختیاری ( 27

 نام دارد. ------------------- پایین ترین الیه جوّ که نزدیک به سطح زمین است

5/0 

 1 دو مورد از عوامل مؤثّر بر آب و هوای جهان را نام ببرید. 28

 1 اره یا ایوان خشکی را تعریف کنید.فالت ق 29

 ( اختیاری فصل سوم ) 30

 کدام یک از عوامل زیر مهم ترین و بیشترین تاثیر را بر نوع و میزان پوشش گیاهی دارد؟

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

 

5/0 

31 
ند، ه سبزه داشتن جنگل های مخروطیان معروف است و درختان آن مانند کاج و سرو همیشاین ناحیه که ب

 ----------------  مربوط به کدام زیست بوم است؟ 

5/0 

 5/0 مورد(2) .دو مورد از اهمیت و ارزش جنگل های بارانی استوایی بنویسید 32

 1 مورد(2. )یدنویسمهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شود را ب 33

 

34 

 فصل چهارم ) اختیاری (

 اقتصادی کشورها باچه چیز هایی اندازه گیری می کنند؟ معموال میزان ثروت مادی و رشد

 ---------------- و ---------------- 

5/0 

 5/0 .دو مورد از عوامل طبیعی که باعث جذب جمعیت می شود را نام ببرید 35
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                                                   شماره داوطلب :                        

                 نام :                            

                                                                     نام خانوادگي :                        

                                                                            نام پدر:                              

                   نام آموزشگاه :    

                                                                                                                                                          نهم : پایه 

 بسمه تعالي     

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش

 مطالعات اجتماعي نام درس :

 11/3/98تاریخ امتحان :

 4تعداد صفحه :

 46 ل :تعداد سؤا

  9:30: زمان شروع

 دقيقه 90وقت:  

 
 5/0 (مورد2) سانی را نام ببرید؟مالک های توسعه ان 36

 1 مهاجرت داخلی را با ذکر مثال توضیح دهید. 37

 ( اختیاری ) فصل پنجم 38

 کدام پادشاه پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد؟

 □ طهماسب شاه د(       □شاه اسماعیل  ج(        □ شاه سلطان حسین ب(      □شاه عباس اول  الف(

5/0 

39 
 .شتندشهرت دا --------------ایل های مختلف ترک بودند که به مهمترین طرفداران خانقاه شیخ صفی

5/0 

40 
 د.نیز می گفتن -----------------در دوره ی صفوی بعد از شاه وزیر بزرگ قرار داشت که به او

5/0 

 5/0 یکی از اقدامات شاه اسماعیل صفوی پس از تاج گذاری چه بود؟ 41

 5/0 .دو عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بنویسید 42

 ( اختیاری ) فصل ششم 43

 .بود-------------------------مهمترین اقدامات امیرکبیر تأسیس یکی از

5/0 

 5/0 دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟ 44

 5/0 به هندوستان لشکرکشید؟ چرا نادرشاه افشار 45

 1 )دو مورد ( ؟خسارت هایی به ایران تحمیل شد ه ترکمانچای چهبر اساس عهدنام 46

 «موفق و سربلند باشید» 
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