
 باسمه تعالی

 مدارس استان گیالن  ) طرح جامع(درس مطالعات اجتماعی داوطلبان آزاد  هماهنگسواالت 

 3تعداد صفحات:    عصر 10ساعت  1041نوبت  خردادماه  سال سنجش و پایش کیفیت آموزش اداره 

 دقیقه14مدت امتحان:   پایه : نهم 43/1041/ 11تاریخ امتحان:      نام و نام خانوادگی دانش آموز:
 

 نمره سواالت ردیف
 

 1صفحه

"" 

 5 سواالت مطالعات اجتماعی هفتم 

  نادرست                درست                    نمره(5/0)معبد چغازنبیل از آثار تمدن ایالم است.  – 1 الف

               نمره(5/0)مهارت از کدام عوامل تولید است؟  و دانش  تجهیزات و  -2

    نیروی انسانی  وسرمایه          منابع طبیعی               نیروی انسانی                 سرمایه

               نمره(5/0) نام دارد. ............... ............ایران  هوایی ناحیه آب و کوچکترین و پرباران ترین – 3

 نمره(1) نقشه را تعریف کنید. – 4

 نمره(1) ا بنویسید.از اهمیت شکل گیری قانون ر دو مورد – 5

     نمره( 5/1)از نظر هرودوت ایرانیان به فرزندان خود چه چیزهای می آموختند؟ – 6

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

 

 5 سواالت مطالعات اجتماعی هشتم 

  نادرست                   درست             نمره(5/0)می گویند.   واقفبه اموال و دارایی هایی که وقف می شود  -1 ب

    نمره(5/0)نخستین اقدام پیامبر بعد از ورود به مدینه چه بود؟    -2

    رپیمان برادری بین مهاجرین و انصا                                                 ایجاد مسجد  

  جنگ با دشمنان اسالم                            امضای پیمان نامه ی سیاسی 

 نمره(1)بودجه را تعریف کنید.  -3

 نمره(1) از اقدامات خواجه نصرالدین توسی را بنویسید. دو مورد – 4

 نمره(1)در چیست؟جلگه ها اهمیت  – 5

 

 نمره(1)را نام ببرید. آب و هوای مدیترانه ای ویژگیهای  – 6
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 باسمه تعالی

 مدارس استان گیالن  ) طرح جامع(درس مطالعات اجتماعی داوطلبان آزاد  هماهنگسواالت 

 3تعداد صفحات:    عصر 10ساعت  1041نوبت  خردادماه  سال سنجش و پایش کیفیت آموزش اداره 

 دقیقه14مدت امتحان:   پایه : نهم 43/1041/ 11تاریخ امتحان:      نام و نام خانوادگی دانش آموز:
 

 نمره سواالت ردیف
 

 2صفحه

"" 

 14 مطالعات اجتماعی نهمسواالت  
 نادرست              درست                           کنید.                                            و نادرستی جمالت زیر را مشخص * درستی  الف

                                          نیاز به مراقبت دارند. سانها در دوره کودکی و سالمندی وبروز مشکالت و حوادثان -1

                                                           قانون اساسی هرکشور حقوق وتکالیف شهروندی را مشخص می کند. -2

 

1 

  در بین گزینه های داده شده، گزینه درست را انتخاب کنید. ب

 کدام پادشاه با پشتیبانی روسیه تصمیم به نابودی حکومت نوپای مشروطه گرفت؟       – 3 

   شاه فتحعلی د(       شاه  ج( احمد        شاه  ب( محمدعلی        شاه الف( ناصرالدین  

 کدام شخصیت با کاپیتوالسیون به مخالفت پرداخت؟ – 4 

   د( امام خمینی   ج( فضل اهلل نوری      ب( عباس میرزا       الف( آیت اهلل بهبهانی

 

 

 

1 

 * برای سؤاالت ردیف )الف( جوابهای )ب( را انتخاب و در جای ).........( بنویسید. پ

 ب                                            الف                                            

          )...............(تبعید امام خمینی                                          فرهنگ                                              -5

 نوفل لوشاتو       )...............( مجلس خبرگان رهبری                         -6

                          ...( الیه های بیرونی و درونی...)......... -7 انتخاب آیت اهلل خامنه ای 
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 ت

 

 *اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 هنجار. – 8

  بهره وری سبز. – 9
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 باسمه تعالی

 مدارس استان گیالن  ) طرح جامع(درس مطالعات اجتماعی داوطلبان آزاد  هماهنگسواالت 

 3تعداد صفحات:    عصر 10ساعت  1041نوبت  خردادماه  سال سنجش و پایش کیفیت آموزش اداره 

 دقیقه14مدت امتحان:   پایه : نهم 43/1041/ 11تاریخ امتحان:      نام و نام خانوادگی دانش آموز:
 

 نمره سواالت ردیف
 

 3صفحه

"" 

  * به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ث

 نمره(1)دو مورد از وظایف رهبر را نام ببرید.  -10

 

 نمره(1چه بود؟) 1299علت کودتای  – 11

 

2 

 * به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. ج

+ خون اهدا می کند و عضو گروه Aدامون دانش آموز پایه نهم شهر رشت با چهارده سال سن ، هرسال با گروه خونی  12

 ) هر کدام یک مورد ( نمره(1) حافظان محیط زیست می باشد . هویت فردی و اجتماعی دامون را مشخص کنید.

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

 .......................................  هویت اجتماعی:

 نمره(5/1سه مورد از راههای افزایش بهره وری در زندگی را نام ببرید. ) -13
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 20 موفق باشید                                                                جمع نمرات                                                                              
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 باسمه تعالی

 استان گیالن  مدارس طرح جامع  داوطلبان آزاد 

 1تعداد صفحات:   عصر10ساعت  1041نوبت  خرداد سال یسنجش و پایش کیفیت آموزشاداره 

 43/1041/   11تاریخ امتحان:     پایه : نهم جامعطر ح    راهنمای تصحیح درس : مطالعات اجتماعی

 نمره  راهنمای تصحیح   ردیف
 

 1صفحه

"" 

 5 مطالعات اجتماعی هفتم 

   نمره(5/0)  } 33صفحه   { نیروی انسانیسرمایه و  – 2  نمره(    5/0)  } 111صفحه   {درست       – 1 الف

 1(  42صفحه   { .از سطح زمین که به اندازه مناسب کوچک شده استتصویری افقی  – 4نمره(5/0)  } 22صفحه   {ناحیه معتدل خزری – 3

  نمره(1) } 12صفحه   {رقراری نظم و امنیت  ،  ب ،ها انسان اخالقی رشدحفظ حقوق افراد  ،   -5

 نمره(5/1)  } 141صفحه   {راستگویی ،   تیراندازی،  سوارکاری  – 2

 

 

 5 مطالعات اجتماعی هشتم 

   نمره(5/0)  } 20صفحه   { ایجاد مسجد – 2نمره(    5/0)  }10صفحه  {درست      نا – 1 ب

 نمره(1)  } 21صفحه} .سندی که دولت در آن درآمدها و هزینه های یک کشور را برای یکسال معین می کند – 3

 نمره(1)  }81}صفحه تالش برای حفظ جان مردم و کاهش قتل و غارت ، تشویق هالکو به ساختن رصدخانه مراغه . -  4

  نمره(1) } 108صفحه   و ایجاد شهرها} مکان مناسب برای کشاورزی  ، جذب جمعیت –5

 نمره1)  } 145صفحه   { .تابستانهای گرم و خشک زمستانهای معتدل و مرطوب – 2

 

 14 مطالعات اجتماعی نهم 

 1                    نمره(          5/0)  }142صفحه  {درست   - 2                       نمره(          5/0)  { 128صفحه{درست  - 1 الف

 1    نمره(          5/0)  }88  صفحه { د  - 4                               نمره(          5/0)    } 12  صفحه{ب  –3 ب

   نمره(        5/0)}110   صفحه { انتخاب آیت اهلل خامنه ای  -2  نمره(5/0)} 103  صفحه{ نوفل لوشاتو -5 پ

                    نمره(          5/0)  } 112  صفحه { فرهنگ   - 1
5/1 

 . اند ومتداول شده پذیرفته جامعه یا گروه یک در که معینی رفتارهای  - 1 ت

 نمره(1){ 111 مختلف}صفحه کارهای دادن انجام برای جامعه یک قبول مورد های شیوه و قواعد به -

 ای گونه به مصرف و تولید،توزیع مراحل همه در مختلف های فناوری و روشها و ابزارها از – 8

  .ممکن برسد حد کمترین به زیست محیط بر ها فعالیت ومنفی مضر تاثیرات که کنیم استفاده

 نمره(1) {123 }صفحه

 

2 

 ث

 

 

تعیین سیاستهای کلی نظام ونظارت بر حسن اجرای آن  ، فرماندهی کل نیروهای مسلح  ، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود  -10

موازین اسالمی، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما ، فرماندهان نیروهای 

 نمره(1)( 144اه پاسداران. )صفحه نظامی و انتظامی و سپ

 نمره(1)}80صفحه { 1818جبران ناکامی در قرارداد  - 11

 

2 

 +0ساله بودن  ، گروه خونی14هویت فردی: پسر بودن ، دانش آموز بودن ، – 12 ج

 نمره1) }121هویت اجتماعی: گروه حافظان محیط زیست ، اهدا کنندگان خون ،  }صفحه  -

کارها از روی آگاهی ، تنظیم جدول بودجه  عادتهای غلط مصرفی ، انجام دادن از زمان و انضباط در کارها ، اصالحاستفاده مناسب . 13

 نمره(5/1)}151صفحه{اقتصادی
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 24 پایان 
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