
 

 تاعوِ تؼالی

 صفحه 4تعداد صفحات :    متوسطه اول مطالعات اجتماعی    درس : هماهنگسؤاالت 

 دقیقه 00 مدت امتحان :   صبح 8:ساعت شروع  1401/  03/ 21 :تاریخ امتحان  نهم :  پایه

 خانوادگی دانش آموز :نام و نام 

 
 دور راه از آموزشداوطلبان آزاد و  دانش آموزان،

 1401     ماه سال در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

  

 ًوزُ سؤاالت ردیف

  دو فصل را به دلخواه انتخاب نماییذ و به سواالت آن پاسخ دهیذ.  لطفادانش آموز عزیز  

 فصل 

 اٍل

 ًوزُ 5/0.گَیٌذ هی................ آًْا تِ اًذ ؽذُ رعن اعتَا هَاسات تِ ًیوىزُ دٍ ّز در وِ ّایی دایزُ -1

 ًوزُ 5/0(هَرد یه. ) تٌَیغیذ را سهیي ٍضؼی حزوت ًتایج -2 

 ًوزُ  5/0؟جْت لثلِ در وؾَر ها تِ چِ عوت اعت-3 

 ًوزُ 1چزا؟  ٍ اعت رٍس چٌذ وثیغِ عال-4
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 ًوزُ

 فصل 

 دٍم

 ًوز1ُ اعت( اضافی هَرد یه. )وٌیذ هتصل هٌاعة ّای گشیٌِ تِ  را سهیي عیارُ دٌّذُ تؾىیل هحیظ چْار-1

لیتَعفز         سهیٌی  سیز ّای آب   

ّیذرٍعفز                        خَرؽیذ    

تیَعفز                    اوغیضى گاس   

اتوغفز                     هَجَدات     

 عٌگ

 

ًوزُ  5/0هی رعذ؟ سهیي تِ ووتزی گزهای رٍین هی پیؼ ّا لغة عزف تِ اعتَا اس چِ ّز چزا  2-  

 

 ًوزُ 1هَرد( دٍ) دارد؟ دًثال تِ را ًتایجی چِ سهیي وزُ ؽذى گزم-3
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 ًوزُ

فصل 

 عَم 

 ًوزُ 5/1؟ّزیه اس ٍیضگی ّای سیز هزتَط تِ وذام سیغت تَم اعت -1

 را تاهیي هی وٌذ.خؼ ػوذُ تَلیذ واغذ ایي جٌگل ّا چَب ًزم ت: الف

 ب: در ایي هٌغمِ ػلف خَاراى تٌَهٌذ هاًٌذ فیل ٍ وزگذى سًذگی هی وٌٌذ.

 ج: گیاّاًی چَى خشُ ٍ گلغٌگ دارد.

 ًوزُ 1 جٌگل سدایی چیغت ٍ چِ ًتایجی دارد؟-2

2/5  

 ًوزُ

 

 فصل

 مچْار

 ًوزُ 5/0.وٌیذ هؾخص را غلظ ٍ صحیح  ػثارات -1

 .دارد لزار هتَعظ اًغاًی تَعؼِ تا وؾَرّای گزٍُ در ایزاى: الف

 تَد. اختیاری هْاجزتی ػزاق ٍ عَریِ فلغغیي، افغاًغتاى، هزدم هْاجزت:ب
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 هَرد 1 (هَرد2) دارد؟ ٍجَد جوؼیت رؽذ واّؼ تاتت اس ًگزاًی وؾَرّا اس تؼضی  در چزا-2

 ًوزُ 1تا تَجِ تِ هالوْای تَعؼِ اًغاًی ّز یه اس جوالت سیز تا وذاهیه اس هال وْا در ارتثاط اعت ؟ -3

 الف: دعتزعی تِ آب آؽاهیذًی عالن ٍ هحیظ پان ........................

 ب: تؼذاد هؼلن تِ اسای ّز داًؼ آهَس ......................................

 فصل 

 پٌجن

 ًوزُ 5/0رعاًذ؟ لذرت اٍج تِ را صفَیِ حىَهت صفَی پادؽاُ وذام-1

    علغاى حغیي ؽاُ: ػثاط                              د ؽاُ:ج                      تْواعة ؽاُ: ب                   اعواػیل ؽاُ:  الف

 ًوز1ُهَرد(  دٍ)  ؽذ؟ صفَیِ دٍرُ در خارجی ٍ داخلی تجارت رًٍك هَجة الذاهاتی چِ-2

 ًوزُ 1تٌَیغیذ؟ را صفَی اعواػیل ؽاُ هْن الذام دٍ-3
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 ًوزُ

 فصل 

 ؽؾن

 ًوزُ 5/0؟تزلزار تَد آراهؼ ٍ صلح ، حىَهت وذامدر دٍراى -1

  افؾاریِ:د                                     صفَیِ: ج                                       سًذیِ:ب                            لاجاریِ: الف

 ًوزُ 5/0وزد؟  چِ ایزاى در رؽذیِ هیزساحغي-2

 ًوزُ 5/0ؽذ؟ ٍاگذار رٍعیِ  تِ ارط رٍد ؽوالی ّای عزسهیي لزارداد وذام در -3

 ًوزُ 1افتاد؟ وؾَر ًَعاسی ٍ اصالح فىز تِ هیزسا ػثاط چزا
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  پاسخ دهیذ. 12تا  0به تمامی سواالت فصل  لطفا عزیز  توجه : دانش آموز 

 

 

فصل 

 تن ّف

 ًوزُ 5/0گزفت؟ ؽىل هؾزٍعِ حىَهت لاجار پادؽاُ وذام سهاى در-1 

 ؽاُ هظفزالذیي: ؽاُ                      د ًاصزالذیي: ؽاُ                        ج احوذ:  ؽاُ             ب ػلی هحوذ:  الف

 ًوزُ 5/0 تَد؟  پْلَی تِ لاجاریِ اس لذرت اًتمال همذهِ اتفالی چِ -2

  ًفت صٌؼت ؽذى هلی: د                   اٍل جْاًی جٌگ: ج                 1101 لزارداد: ب                1211 وَدتای: الف

 ًوزُ  5/0 رعیذ؟ پایاى تِ چگًَِ دٍم جْاًی جٌگ-3

  لْغتاى تِ آلواى حولِ تا: ب                        صاپي اتوی توثاراى ٍ ّا تزآلواى هتفمیي پیزٍسی تا: الف

 هتفمیي تَعظ ایزاى اؽغال تا:  د                                                    . یافت پایاى  هتحذیي  هَفمیت تا:  ج
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 ًوزُ 1ؽَد؟ هی گفتِ حىَهتی چِ تِ هؾزٍعِ پادؽاّی ًظام -4

فصل 

 نّؾت

 

 ًوزُ 5/0 تَد؟ چِ 1342 عال خزداد 15 لیام ػلت-1

 ٍراهیي هزدم وؾتار:ج                                  در فیضیِ     عخٌزاًی ػلت تِ خویٌی اهام دعتگیزی:   الف

   گاًِ ؽؼ اصَل تا هخالفت:   د                                 اعالػات رٍسًاهِ در اهام ػلیِ تز آهیش تَّیي همالِچاج :   ب

 ًوز1ُؽذ؟ گذاری ًام اعالهی جوَْری رٍس تِ چزا فزٍردیي  دٍاسدّن -2

 ًوزُ 1 چیغت؟ عپاری لضاٍت یا واپیتَالعیَى اس هٌظَر -3 
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 ًوزُ

 

 

 فصل 

 ًْن

 ًوزُ 5/0ػثارات صحیح ٍ غلظ را هؾخص ًواییذ. -1

 .دارًذ فزٌّگ اجتواػی سًذگی دلیل تِ سًثَرّا ٍ ّا هَرچِالف: 

 ّغتٌذ. فزٌّگ تز ػویك ّای الیِ اس ػمایذ ٍ ّا ارسػب: 

 ًوزُ 5/0 ارسػ اعت؟ ّا گشیٌِ اس یه وذام-2

 عالوٌذاى تِ ب: احتزام                                     ػشاداری هزاعن در هؾىی لثاط الف: پَؽیذى

  پزعتی د: خذا                                                         هغاجذ در هٌارُ ٍ گٌثذ ج: ٍجَد

 تیاى تَاًیذ هی را  هَاردی چِ  وٌیذ تَصیف خارجی گزدؽگز یه تزای ًاهِ یه در را خَد هلی َّیت تخَاّیذ ؽوا اگز-3

 ًوزُ 5/1هَرد(  3وٌیذ؟) 

 

5/2 

 ًوزُ 

 

فصل 

 دّن 

 ًوزُ  5/0. وٌیذ هؾخص را غلظ ٍ صحیح ػثارات-1

 . ؽًَذ َاًوٌذس ًغز سیغتی ٍ تذًی تا تا دارًذ هزالثت تِ ًیاس خاًَادُ ّغتٌذ وِ در  وَدواى فمظ:  الف

.اعت آى جوؼیت جاهؼِ ّز تمای ؽزط اٍلیي:ب  

ًوزُ  5/0واًَى رؽذ وواالت اًغاًی در ................................... اعت.-2  

ًوزُ 5/0 چیغت؟ ّوغز اًتخاب   هالن تزیي هْن اعالم ًظز اس-3   

ًوزُ 1 (هَرد 2) دارد؟ فزسًذاى تزای ّایی فایذُ چِ دارًذ فزسًذ چٌذ وِ ّایی خاًَادُ -4  
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فصل 

 یاسدّن 

 ًوزُ 5/0؟ّغتٌذ  وؾَر لَای وذام تِ هزتَط هزدم ًوایٌذگاى ٍ ًگْثاى ؽَرای اػضای-1

 همٌٌِ لَُ: د  خثزگاى                    هجلظ:لضائیِ                   ج لَُ:هجزیِ                     ب لَُ:الف

 ًوز5/0ُؽًَذ؟ هی اًتخاب چگًَِ رٍعتا ٍ ؽْز ؽَرای اػضای-2

 دّذاری ٍ  ؽْزداری: د                      اعالهی ؽَرای هجلظ: رّثز                      ج: هزدم                          ب: الف

 ًوزُ 5/0.وٌیذ هؾخص را غلظ ٍ صحیح  ػثارات-3

 . ؽَد هی اًتخاب اعالهی ؽَرای هجلظ تَعظ رّثز: الف

 اعت. ّوگاًی ای ٍظیفِ هٌىز اس ًْی ٍ هؼزٍف تِ اهز: ب

 ًوزُ 1 ؟ دّیذ تَضیح آى هَرد در اعت ؽْزًٍذی تىالیف اس یىی ػَارض پزداخت -4
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 ًوزُ 

 

فصل 

 دٍاسدّن 

وذام فؼالیت تزای ایي هَضَع ذیز یه وارخاًِ ؽىالت عاسی لصذ دارد تا یه الذام تِ تْزُ ٍری عثش ووه وٌذ ه-1

 وزُ ً 5/0هٌاعة اعت ؟ 

 الف: تا افشایؼ حمَق وارگزاى هَجة افشایؼ تَلیذ ؽَد.

 ب: تا خزیذ هَاد اٍلیِ ارساى تز اس وؾَرتزسیل هَجة واّؼ ّشیٌِ ؽَد.

 ت، اس واغذ ٍ پالعتیه ووتزی اعتفادُ وٌذ.ج: در تغتِ تٌذی ؽىال

 د: دعتگاّی تخزد تا تؼذاد تیؾتزی ؽىالت تغتِ تٌذی وٌذ.

 ًوزُ  1هَرد(  2) یذتثز ًام را گذؽتِ  رٍسگاراى در ٍری تْزُ اس ًوًَِ چٌذ-2

 وزُ ً 1 (هَرد دٍ) هی وٌیذ؟ پیؾٌْاد را ّایی راُ چِ هماٍهتی التصاد اّذاف تحمك تزای آهَساى داًؼ ؽوا-3
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 20 جوغ ًوزات                                                 « هَفك ٍ پیزٍس تاؽیذ »                                                                   
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 بسمه تعالی

 1401پاسخنامه آزمون  درس مطالعات اجتماعی  نهم  خرداد ماه 

 : اول فصل

 نمره  0/5 جنوب غربی _3         نمره0/5  مورد 1   ساعت اختالف روز، و شب پیدایش_ 2       نمره  0/5 مدار _1

 ساعت ۶ یعنی گیرندمی نظر در روز 3۶5 سال ها تقویم در اما.است ساعت ۶ و روز 3۶5 خورشید گرد زمین گردش کامل دوره یک واقعی زمان مدت_4 

  .گویند می کبیسه را روزه 3۶۶ سال.شودمی اضافه رسمی سال به روز یک سال چهار در ساعت ۶ این کسری رانجب برای. شود می گرفته نظر در تر کوتاه

 نمره  1

 : دوم فصل

 0/25 مورد هر   لیتوسفر_ سنگ ، بیوسفر_ موجودات،  اتمسفر _اکسیژن گاز  ، هیدروسفر_زیرزمینی هایآب _1

 نمره0/5. تابد می مایل خورشید زیرا_2

 سیالب افزایش خشکسالی، های دوره شدن طوالنی و افزایش ها، جزیره و ساحلی نواحی رفتن آب زیر به دریا، آب آمدن باال قطبی، های یخ شدن ذوب -3 

  نمره   0/5 مورد هر( کافیست مورد دو)

 : سوم فصل

 نمره   0/5هر مورد    توندرا:  ج  ساوان:ب  تایگا:  الف_1

ل زدایی موجب می شود گاز دی اکسید بیشتری در جو وارد شود و اثرات گازهای گلخانه ای و گرم جنگ -عنی از بین بردن کامل جنگل جنگل زدایی ی  _2

 نمره  1 شدن زمین را به دنبال دارد.

 فصل چهارم :

 نمره   0/25 مورد هر  غ:ب  غ: الف_1

 نگرانی موجب مسئله همین و یابد می کاهش جمعیت و شودمی  محروم پیشرفت  و کار و آموزی علم و تحصیل برای جوان نیروی داشتن از جامعه چون _2

  نمره 1. شود می کشورها

 نمره  5/0هر مورد   ب: سواد و آموزش   زندگی امید بهالف:  _3

 پنجم فصل

 نمره 0/5 شاه عباس   ج_1

 دو. شد خارجی و داخلی تجارت و رونق موجب کاروانسراها و ها راه از وسیع شبکه وجود کشور، سراسر در امنیت و نظم وجود ایران، سرزمین یکپارچگی _2

 نمره 0/5 مورد هر مورد

 نیرومند و مستقل و یکپارچه حکومت و برداشت میان از را مختلف مناطق حاکمان خراسان.  در ازبکان دادن شکست.  کرد اعالم رسمی را شیعه مذهب _3

 نمره   0/5 مورد هر. مورد دو.کرد انتخاب را تبریز پایتخت. آورد وجود به

 : ششم فصل

 نمره        5/0 ب زندیه -1
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 نمره            5/0عهدنامه ترکمانچای    -3نمره    5/0مدارسی به سبک جدید تاسیس کرد.  -2

 ت .او به این نتیجه رسید که تا تغییراتی در جهت پیشرفتهای علمی و صنعتی بر ندارند تعداد زیاد سپاهیان و دالوری مردم نتیجه نخواهد داش  -4

 : مهفت فصل

  نمره  0/5  ژاپن اتمی بمباران و ها آلمان بر متفقین پیروزی با. الف _3 هنمر0/5.  12۹۹ کودتای. الف_2       نمره0/5 شاه مظفرالدین. د_1

 دخالت کشوربر اداره  توانند می وزیران هیئت و شورا مجلس مانند نهادهایی و شودمی محدود قانون اساس بر شاه اختیارات مشروطه پادشاهی نظام در _4

  نمره 1.کنند

 : هشتم فصل

 نمره  0/5  فیضیه در سخنرانی علت به خمینی امام دستگیری:  الف_1

  نمره 1.دادند مثبت رای اسالمی جمهوری به مردم درصد ۹۸.2 پرسی همه در روز این در _2

  نمره 1. نداشتند را آنها به  رسیدگی حق ایران های دادگاه د شدنهر جرمی می  مرتکب ایران در ها آمریکایی اگر _3

 : نهم فصل

  0/5 ب -2              0/25 مورد هر      ص:ب     .غ: الف_1

 آرمان نمایانگر اسالمی انقالبما فارسی است .  مشترک زبان. داریم غنی فرهنگی میراث و کهن تاریخ. مسلمانیم. کنیممی زندگی ایران سرزمین در ما _3

 ( 0/5 مورد هر مورد 3. )ماست جامعه نمایانگر

 : دهم فصل

  نمره  5/0دینی  اعتقادات و ایمان_3                    نمره 5/0خانواده  -2       25/0هر مورد      ص:ب   غ: الف_1

 از الگوبرداری همچنین و کودکانه دعواهای و ها بازی ها، رقابت و دارند  همبازی کودکان. یابدمی افزایش کودکان اجتماعی رشد و شدن اجتماعی تجربه -4

 فرزندانشان و شود نمی محروم خواهر و برادر محبت و حمایت و خانوادگی تر وسیع ارتباطات لذت از آینده در افراد. گیرد می شکل برادر و خواهر های رفتار

 ( نمره1 مورد دو). بود خواهند برخوردار جامعه و خانواده در  دایی و عمو و خاله داشتن از نیز

 : یازدهم فصل

  25/0هر مورد     ص:ب        غ:الف    -3            0/5 مورد هر  الف -2 نمره              5/0     د -1

 نمره 1. پردازند می آنها به دولتی و اداری هایدستگاه از خدمتی دریافت مقابل در شهروندان که مبلغی _4

 : دوازدهم فصل

  نمره0/5  ج_1

  نمره 0/5 مورد هر مورد دو کشاورزی محصوالت ذخیره و کردن خشک انبارها، آب در آب کردن ذخیره قنات، حفر و ابداع 2

 باشیم داشته را هزینه اتالف کمترین. بایستیم خود پای روی. کنیم حمایت ملی تولید از. بکنیم را استفاده حداکثر امکانات و منابع از. بپرهیزیم اسراف از _3

       نمره( 5/0 مورد هر مورد 2... )و

 همکاران محترم در صورت بیان منظور نمره لحاظ گردد.                                  
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