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 .ید هفقط دو فصل را انتخاب کرده وپاسخ د، متا شش : دانش آموز عزیز از فصل اول بخش اختیاری

صل اول
ف

 

 ( 5/1ازمیان عبارت های داخل پرانتز پاسخ صحیح را انتخاب کنید . )  -1

 نامند .روزی که در تقویم ها درنظر مي گیرند را ) سال خورشیدی ، سال رسمي ، سال کبیسه ( مي  565الف( سال 

 ب(  مکان دقیق قرار گرفتن هر پدیده بر روی زمین را ) مختصات جغرافیایي ، مدار ، موقعیت مکاني ( مي گویند .

 پ( به دایره هایي که در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند  ) مدار ، نصف النهار ، استوا (  مي نامند .

5/2 

 ( ) مدار راس السرطان ، اول تیر ، نیمکره ی شمالي ( 1ب تابستاني را تعریف کنید . ) با توجه به عبارت های زیر انقال -2

صل دوم
ف

 

  

 5/2 (  5/0هوایي درآن صورت مي گیرد ............................. نام دارد .) تغییرات آب و و پایین ترین الیه زمین که تشکیل ابرها-5

 ( 5/0کار رفته است ،آن را بازنویسي کنید .   )   درعبارت زیر یک اصطالح غلط به -4
 "است     vدر کوههای کم ارتفاع قله ها به شکل گنبدی ودره ها ی بین آنها تنگ به شکل  "                  
 " ........................................................................................................  ..........................................." 

 ( 5/1برخي معتقدند که گرم شدن زمین پیامدهای ناخوشایندی دارد ، سه مورد از این پیامدها را بنویسید . )  -5

 

صل سوم
ف

 

 

 (  5/0معروف است ؟ )  "ریه های زمین  "کدام یک از زیست بوم های جهان به  -6
   بیابان -د               جنگل های باراني استوایي   -ج              تایگا  -ب                    ساوان  -الف

5/2 

 ( 5/0بیشترین عاملي که در تنوع زیست بوم ها تاثیر دارد .................................  است . ) مهمترین و -7

وم ها دعوت شده اید ،کدام زیست بوم را انتخاب مي کنید ؟دومورد از زیست ب فرض کنید شما به یک سفر گردشگری در -8
 ( 5/0ویژگي زیست بومي که انتخاب کردید را بنویسید . )

 

 ( 1جنگل زدایي یعني چه ؟ دومورد از کارهایي که باعث جنگل زدایي مي شود را مثال بزنید . )  -9

 

 

 )ادامه سواالت در صفحه دوم(
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صل چهارم
ف

 

 نمره ( 5/0ام یک از گزینه های زیر جز مالکهای اصلي توسعه انساني نیست ؟ )کد –10
 سواد وآموزش -د(             امید به زندگي    -ج(              آزادی   -ب (           درآمد ورفاه      -الف (

5/2 

 ( 5/0.......... مي گویند . ) اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن  ................ -11

 ( 5/0دو مورد از مشکالتي که شهرهای بزرگ جهان با رشد شهرنشیني دارند را فقط نام ببرید ؟ )  -12

 ( 1با یک مثال مهاجرت اجباری واختیاری را با هم مقایسه کنید . )  -15

 

صل پنجم 
ف

 

  

 ( 5/1قتصادی وعلمي وفرهنگي دوره ی صفویه پاسخ دهید . ) سواالت زیر را با توجه به اوضاع اجتماعي ، ا -14

 ............................ ......................یکي از شهرهایي که دردوره شاه عباس اول کارگاه های بافندگي بزرگ داشت ................... -الف

 .....................................................................                      یکي از فیلسوفان وعالم بزرگ در عصر صفوی بود  .            -ب

 ............................................................یکي از رشته های هنری که درزمان صفویان شهرت یافت .                        ......... -پ

5/2 

 (  1به جنگ چالدران به سواالت زیر پاسخ دهید . ) با توجه  -15
 این جنگ بین کدام حکومت ها اتفاق افتاد ؟ -الف
 نتیجه جنگ چه شد ؟   -ب
 

صل ششم
ف

 

 

 

 (5/0کدام یک ازمواردزیرگسترده ترین جنبش اجتماعي دردوره قاجاراست که دراعتراض به امتیاز اقتصادی بود ؟) -16
  نهضت ملي شدن نفت  -د         نهضت تنباکو    -ج         نهضت مشروطه    -ب         خرداد   15قیام  -الف

5/2 

 ( 5/0چه کسي به جای عنوان شاه  لقب وکیل الرعایا را برای خود انتخاب کرد ؟ )  -17
 

 ( 5/1متن زیر را با توجه به جنگ ایران وروسیه کامل کنید . )  -18

از ده سال جنگ نابرابر ، روسیه پیروز شد وعهدنامه ..........................رابه ایران تحمیل کرد ،که براساس درزمان فتحعلیشاه پس 
داغستان وگرجستان وشهرهای ....................... و...................... ازحاکمیت ایران خارج وتحت حاکمیت روسیه قرار  آن ایالت های

 گرفتند.
 

 وم(ست در صفحه )ادامه سواال
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 : دانش آموز عزیز از فصل هفتم تا دوازدهم به تمام سواالت به طور کامل پاسخ دهید.  بخش اجباری

صل هفتم
ف

 

 

 ( 5/0عبارت های صحیح وغلط را مشخص کنید . ) -19
   غ           قانون نظام وظیفه عمومي درزمان رضاشاه تصویب شد .                                     ص  -الف
      غ          با پیوستن ایتالیا و فرانسه به کشور آلمان دولت  متحد تشکیل شد.                         ص   -ب

5/2 

 (   5/0صدور فرمان مشروطه توسط ...................................... امضا شد . )  -20

 ( 5/1بین کدام کشورها منعقد شد وچه تصمیماتي  دراین قرارداد گرفته شد ؟ )  1907قرارداد  -21

 

صل هشتم
ف

 

  

 ( 5/0عبارت های صحیح وغلط را مشخص کنید . ) -22
   غ           برجسته ترین مخالف الیحه انجمن های ایالتي ووالیتي آیت اهلل کاشاني بود .              ص   -الف
   غ          نام گذاری شده است  .                           ص   "جمهوری اسالمي  "فروردین ، روز  12روز  -ب

5/2 

 ( 1منظور از حق کاپیتوالسیون ) قضاوت سپاری ( چیست ؟ )  -25

 ( 1انجام دادند فقط نام ببرید ؟) دومورد ازدسیسه ها وتوطئه های دشمنان که بعد از پیروزی انقالب برای نابودی آن  -24

 

صل نهم
ف

 

  

 ( 1مفاهیم مرتبط به هم را وصل کنید . )  -25
  نماد                                کردن  يرا خوب ومثبت تلق اموری               

 ارزش                                   گرید دهیپد کی ندهینما اینشانه                          

 هویت                         جامعه کیمورد قبول  یها وهیقواعد وش                         
 هنجار           اندیشه وآگاهي مشترک اعضای جامعه                                         

 فرهنگ                                                                                                  

5/2 

 ( 5/0فرهنگ ، تاریخ و............................. عمده ترین عناصر هویت یک ملت هستند . )  -26

الیه های فرهنگ ) نماد ، هنجار، ارزش ها وعقاید( را مي توان به الیه های پیاز تشبیه کرد ، باتوجه به این مطلب الیه ها  -27
 ( 1ی دروني وعمیق تر والیه های خارجي وبیروني را مشخص کنید . ) 

 الیه های دروني شامل................................................................  . -الف
 الیه های بیروني شامل ................................................................  . -ب

  
 م(چهارسواالت در صفحه )ادامه  
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صل دهم
ف

 

  

 ( 5/0عبارت های صحیح وغلط را مشخص کنید . )  -28 
   غ      از نظر اسالم مهمترین عاملي که باید در همسر گزیني به آن توجه کرد اصالت خانوادگي است .    ص   -الف
   غ      طبیعي است .                       ص  وجود اختالف نظر وسلیقه فرزندان با یکدیگر ویا با والدین تا حدی  -ب

5/2 

  

 

 
 (  1دو مورد از ارزش ها وکارکردهای خانواده را فقط نام ببرید . )   -29
 

بعضي روانشناسان معتقدند که خانواده هایي که چند فرزند دارند مزایا ومحاسن زیادی دارند ، دو مورد از مزایای چند  -50
 ( 1؟ ) ویسید فرزندی را بن

 

صل یازدهم
ف

 

 ( 5/0کدام یک از موارد زیر جزء حقوق فرهنگي نیست ؟ )  -51
                              حمایت از تعلیم وتربیت شایسته  -ب                      حمایت از تشکیل خانواده        -الف

   شرکت درراه پیمایي ها وتظاهرات   -د                        آزاد بودن استفاده از زبان بومي    -ج

5/2 
 

 ( 1چهار مورد از وظایف حکومت ها را نام ببرید . )  -52

 ( 1اعضای شوراهای اسالمي شهروروستا توسط چه کساني وباچه هدفي انتخاب مي شوند ؟ )  -55

صل دوازدهم
ف

 

ایش را نخوانده ودرامتحانات خرداد که حضوری شده است ، مجبوراست سارا با مجازی بودن کالس ها درایام کرونا درسه" -54
 ( 5/0سارا به کدام یک از راهکارهای بهره وری زیرتوجه نکرده است ؟ )      "هر شب تا دیر وقت بیدار بماند  

   آگاهي  انجام دادن کار ها از روی –ب(                                اصالح عادت های غلط مصرفي   -الف(
 استفاده از وقت وزمان             -د (                                     تنظیم جدول بودجه ماهانه           -ج (

5/2 

 (  1بهره وری یعني چه ؟ )   -55
 

دهید تا بتواننددر هزینه  یک زوج جوان مي خواهند جشن عروسي  باحداقل هزینه برپا کنند ، دوراهکاربه این زوج پیشنهاد -56
 (  1های خود بهره وری کنند ؟) 

 

 20 جمع نمرات

 امضا و تاریخ: نمره با حروف: نمره با عدد: نام ونام خانوادگي مصحح:

 امضا و تاریخ: نمره با حروف: نمره با عدد: نام ونام خانوادگي تجدید نظر کننده:
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 پاسخ مطالعات اجتماعی پایه نهم 
 

 ۱پاسخ سوال

 سال رسمی الف( •

 موقعیت مکانی ب( •

 وااستپ( •

 ۲پاسخ سوال

 نور خورشید قرار میگیرد. در اول تیرماه در نیمکره شمالی منطقه ی وسیع تری از کره زمین در معرض  •

 

 ۳پاسخ سوال

 تروپوسفر  •

 

 ۴پاسخ سوال

 است     Uل  گنبدی و دره های بین آنها تنگ به شکدر کوه های کم ارتفاع قله ها به شکل  •

 

 ۵پاسخ سوال

 ذوب شدن برفها •

 خشکسالی  •

 افزایش سیالت  •

 

 ۶پاسخ سوال

 ج(جنگل های بارانی استوایی  •

 

 ۷پاسخ سوال

 آب و هوا  •

 

 ۸پاسخ سوال

 زیست بوم جنگل های بارانی استوایی •

 درختان بلندتر  •

 باران فراوان  •
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 ۹پاسخ سوال

 جنگل ها در یک ناحیهازبین بردن کامل  •

 سوزاندن جنگل •

 هموار سازی جنگل •

 

 ۱۰پاسخ سوال

 ب(آزادی •

 

 

 ۱۱پاسخ سوال

 رشد منفی  •

 

 ۱۲پاسخ سوال

 ترافیک  •

 آلودگی هوا •

 

 ۱۳پاسخ سوال 

 اختیاری=افراد با میل و تصمیم خود مهاجرت میکنند. •

 میکنند.افراد بدون میل خود و به دالیل قحطی/خشکسالی مهاجرت اجباری= •

 

 

 

 ۱۴پاسخ سوال 

 اصفهانالف( •

 ب(شیخ بهایی •

 پ(معماری_نقاشی  •

 

 ۱۵پاسخ سوال 

 الف(ایران/عثمانی  •

 با شکست ایرانیان به پایان رسید ب( •
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 ۱۶پاسخ سوال 

 ج_نهضت تنباکو  •

 

 ۱۷پاسخ سوال 

 کریم خان زند •

 

 ۱۸پاسخ سوال

 گلستان/باکو/گنجه •

 

 ۱۹پاسخ سوال

 الف( صحیح •

 ب(غلط •

 

 ۲۰سوالپاسخ 

 فرالدین شاهظم •
 

 

 ۲۱پاسخ سوال 

 شمال و انگلیس •

 

 ۲۲پاسخ سوال

 الف(غلط  •

 ب(صحیح

 

 ۲۳پاسخ سوال

 میشود. مثال یک آمریکایی اشتباهی مرتکب شود توسط دادگاه های خود آمریکا مجازات  /مصونیت قضایی

 

 ۲۴پاسخ سوال 

 ترور شخصیت های معروف/نا امنی در شهر های ایران 

 

 ۲۵سوالپاسخ 
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 اموری را خوب و مثبت تلقی کردن=ارزش  •

 نشانه یا نماینده یک پدیده دیگر=نماد  •

 =هنجارقوائد و شیوه های مورد قبول یک جامعه •

 اندیشه و آگاهی مشترک اعضای جامعه =فرهنگ  •

 ۲۶پاسخ سوال 

 زبان/ادبیات •

 ۲۷پاسخ سوال 

 /عقاید  الف(ارزش •

 ب(نماد/هنجار •

 ۲۸پاسخ سوال 

 الف( غلط •

 ب(صحیح •

 ۲۹پاسخ سوال 

 تربیت فرزندان  •

 فرزند آوری  •

 ۳۰پاسخ سوال 

 همبازی دارند  •

 دارند در آینده فرزندان دایی،عمو،عمه،خاله  •

 ۳۱پاسخ سوال

 د(شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات •

 ۳۲پاسخ سوال 

 امنیت •

 آموزش و پرورش رایگان  •

 نظم_جلوگیری از نا امنی •

 ۳۳پاسخ سوال 

 اعضای شهر و روستا •

 برطرف کردن مشکالت و کاستی های شهر و روستا  •

 ۳۴پاسخ سوال 

 د(استفاده از وقت و زمان •

 ۳۵پاسخ سوال 

 استفاده آگاهانه •

 صرفه جویی کردن  •

 ۳۶پاسخ سوال 
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 نوع غذا بدهند۱نوع غذا  ۲بجای  •

 بجای تاالر گران قیمت از حیاط بزرگ استفاده کنند.  •
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