به نام خذا
نام :

مذت پاسخگویی:

آموزش و پرورش استان تهران

نام خانوادگی :

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه نهم

شماره کارت:

دبیرستان نمونه دولتی متوسطه اول شهیذه سهام خیام
خرداد 59

کالس:

ًوشُ ثب حشٍف:
ً :وشُ ثب ػذد
هحل اهضب دثیش:

ثخؾ اختیبسی (اص  6فصل صیش ثِ  2فصل پبػخ دّیذ).

1کذاهیک اص هَاسد صیش ًتبیح حشکت ٍضؼی صهیي هی ثبؿذ ؟
الف) پیذایؾ فصلْب

ة) تغییش صاٍیِ تبثؾ آفتبة

د) ػبل خَسؿیذی-

ج) پیذایؾ ؿت ٍ سٍص

 -2چشا دس صًذگی سٍصاًِ اص ػبػت سػوی ثِ خبی ػبػت ٍاقؼی اػتفبدُ هی کٌین؟

1

فصل
اٍل

0/5

 -3عَل خغشافیبیی " الف ٍ ة " سا ثب تَخِ ثِ ؿکل ثٌَیؼیذ.
1

 -4اگش فـبس ثش الیِ سػَثی عَسی ثبؿذ کِ پَػتِ دچبس ؿکؼتگی ؿَد ثِ آى چِ هی گَیٌذ ؟
الف) چیي خَسدگی

ة) گؼل

ج)آتـفـبى

0/5

د) ثبالصدگی

 -5صیؼت کشُ ثشای حیبت خَد ثِ ػِ هحیظ دس کشُ صهیي ًیبص داسد ؟ ًبم ثجشیذ.

1

فصل
دٍم

 -6یکی اص ػَاهل هَثش آة ٍ َّای ًقبط هختلف خْبى دٍسی ٍ ًضدیکی ثِ اقییبًَػْب ٍ دسیبّبػت ایي ػبهل سا
تَضیح دّیذ .

1

 -7ػجبست صحیح ٍ غلظ ساهـخص کٌیذ.

صحیح

غلظ

الف) کٌیب اص خولِ کـَسّبی آفشیقبیی اػت کِ دس آى ؿکبس کؼتشدُ فیلْب صَست هی گیشد.
ة) دس هیبى ػَاهل تٌَع صیؼت ثَهْب  ،خٌغ خبک هْوتشیي ٍ ثیـتشیي تبثیش سا داسد .
 -8ثِ ًظش ؿوب ثشای اػتفبدُ صحیح ٍ خشدهٌذاًِ اص هٌبثغ عجیؼی ثِ چِ ًکبتی ثبیذ تَخِ کشد ؟ دٍ هَسد
فصل
ػَم

1

ّ -9ش یک اص صیؼت ثَهْبی صیش هشثَط ثِ کذاهیک اص ایي ٍیظگی ّب هی ثبؿذ ؟
ػبٍاى – تًَذسا – تبیگب – ثیبثبى – خٌگل ّبی اػتَایی
الف) ثخؾ ػوذُ ای اص آى دس هدبٍسات هذاس ساع الؼشعبى ٍ ساع الدذی ٍاقغ ؿذُ اػت .
ة) صهؼتبًْبی عَالًی داسد ٍ پَؿیذُ اص یخ ٍ ثشف هی ثبؿذ .
ج)یکی اص گؼتشدُ تشیي صیؼت ثَم ّبػت ٍ ثخؾ ػوذُ ای اص خَة ًشم ثشای تَلیذ کبغز سا تبهیي هی کٌذ .
د) داسای دٍ فصل یؼٌی یک فصل خـک ٍ یک فصل ثبساًی اػت

1

 10هیضاى ثشٍت هبدی ٍ سؿذ اقتصبدی کـَسّب سا ثب چِ هؼیبسّبیی اًذاصُ گیشی هی کٌٌذ ؟
0/5

فصل

 -11هْبخشت اخجبسی ٍ اختیبسی چِ تفبٍتی ثب یکذیگش داسًذ ؟

چْبسم

1

 -12ثِ ًظش ؿوب چشا اهیذ ثِ صًذگی یب هتَػظ عَل ػوش یکی اص ؿبخِ ّبی تَػؼِ اًؼبًی هی ثبؿذ ؟
 -13دس دٍساى صفَیِ ثِ کذام یک اص ػلَم صیش اّویت ثیـتشی دادُ هی ؿذ؟
الف) ادثیبت

ج) سیبضیبت

ة) تبسیخ

د) ًدَم

1

0/5

 -14دٍ دلیل گؼتشؽ ٍ سًٍق تدبست دس دٍسُ صفَیِ سا ثٌَیؼیذ .
1

فصل
پٌدن

 -15اًگیضُ ٍ ّذف ّبی ػیبػی ٍ اقتصبدی اسٍپبئیبى اص استجبط ثب ایشاى دٍسُ صفَی سا ثٌَیؼیذ .
1

ّ -16ش یک اص ٍیظگی ّبی صیش هشثَط ثِ کذام دٍسُ تبسیخی اػت؟ ثب خغی ثِ ّن ٍصل کٌیذ(اص ػوت چپ یک هَسد
اضبفِ اػت ).

ً -فَر دخبلت کـَسّبی اػتؼوبسگش

افـبسیِ

 -آساهؾ ٍ آػبیؾ گزسا

صًذیِ

 -خٌگ ثب دؿوٌبى ٍ ًبپبیذاسی حکَهت

قبخبسیِ

 -ایدبد حکَهت ٍاحذ ٍ یکپبسچِ

صفَیِ

1

پْلَی
فصل

 -17ثِ ًظش ؿوب چشا دس صهبى قبخبسیِ دس خشیبى خٌگ ّبی ایشاى ٍ سٍػیِ  ،کـَس ایشاى ؿکؼت خَسد؟ دٍ دلیل رکش

ؿـن

کٌیذ.

0/5

ّ -18ش یک اص ؿخصیت ّبی صیش دس دٍسُ قبخبسیِ ثشای پیـشفت ایشاى ٍ اًدبم اصالحبت چِ اقذاهبتی اًدبم دادًذ .
ثشای ّش کذام یک هَسد ثٌَیؼیذ .
الف) ػجبع هیشصا
ة) اهیش کجیش

1

(ػَاالت اخجبسی) ثِ توبم ػَاالت ایي قؼوت پبػخ دّیذ .

 -19فشهبى هـشٍعیت تَػظ کذام پبدؿبُ قبخبس صبدس ؿذ ؟
الف) احوذ ؿبُ
فصل
ّفتن

ج) فتحؼلی ؿبُ

ة) هظفشالذیي ؿبُ

د) احوذ ؿبُ

 -20دس خٌگ خْبًی دٍم هتفقیي ثب چِ ثْبًِ ٍ ّذفی ایشاى سا اؿغبل کشدًذ ؟

0/5

1

 -21صهیٌِ ّبی فکشی ٍ فشٌّگی خبسخی ً ،قؾ هْوی سا دس اًقالة هـشٍعیت داؿتٌذ ثِ عَس خالصِ تَضیح دّیذ.
1

 -22چشا داًـدَیبى پیشٍ خظ اهبم دس  13آثبى  1358ػفبست آهشیکب سا تؼخیش کشدًذ ؟
0/5

فصل

 -23دالیل ًبسضبیتی هشدم سا اص حکَهت ؿبُ سا ثٌَیؼیذ  2( .هَسد)
1

ّـتن
 -24یکی اص تَعئِ ّب ٍ دػیؼِ ّبی دؿوٌبى پغ اص پیشٍصی اًقالة اخبد ؿَسؽ ٍ ًب اهٌی ثَد .تَضیح دّیذ .
1

 -25ثِ ػَاالت صیش پبػخ کَتبُ دّیذ .
الف) ًـبًِ یب ًوبیٌذُ یک پذیذُ دیگش اػت .

0/75

ة) ثِ عَسکلی ثِ ؿیَُ هـتشک صًذگی یک خبهؼِ هی گَیٌذ .
ج) قَاػذ ٍ ؿیَُ ی هَسد قجَل یک خبهؼِ ثشای اًدبم کبسّبی هختلف هی گَیٌذ .
 -26آیب َّیت افشاد ثش َّیت خبهؼِ تبثیش هی گزاسد ؟ دٍ ًوًَِ هثبل ثضًیذ .

1

فصل
ًْن

ّ -27شیک اص تصبٍیش صیش کذاهیک اص ػٌبصش َّیت هلی( ٍیظگی ّبی هـتشک خبهؼِ ایشاًی) سا ًـبى هیذّذ ؟

0/75

الف

ة

ج

 -28اص دیذگبُ اػالم هْوتشیي ػبهلی کِ ثبیذ دس ّوؼش گضیٌی ثِ آى تَخِ کشد چیؼت ؟
الف) تحصیالت
فصل
دّن

ة) ایوبى ٍ اػتقبدات دیٌی

د) اخالقیبت ٍ سٍحیبت

ج) اصبلت خبًَادُ

 -29دٍ هَسد اص کبسکشدّبی خبًَادُ سا ًبم ثجشیذ .

0/5

1

 -30چگًَِ هی تَاى اص ثشٍص ًب ػبصگبسی هیبى ٍالذیي ٍ فشصًذاى خلَگیشی کشد؟
1

ً -31صت ٍ ػضل ٍ قجَل اػتؼفبی فقْبی ؿَسای ًگْجبى ثِ ػْذُ چِ کؼی اػت ؟
الف) سّجش
فصل

ة) سئیغ خوَْس

ج) ًوبیٌذگبى هدلغ

د) سئیغ قَُ قضبییِ

 -32حکَهت خوَْسی چِ ٍیظگی ّبیی داسد ؟ دٍ هَسد

1

یبصدّن
 -33تفبٍت هبلیبت ٍ ػَاسض سا ثٌَػیذ .

1

 -34چشا اهشٍصُ ثِ خبی ٍاطُ ثْشُ ٍسی اص ٍاطُ ثْشُ ٍسی ػجض اػتفبدُ هی کٌٌذ ؟

فصل
دٍاصدُ

0/5

0/5

 -35چگًَِ هی تَاى ثْشُ ٍسی سا دس صًذگی فشدی ٍ اختوبػی افضایؾ داد ؟ دٍ هَسد ًبم ثجشیذ .

1

 -36هٌظَس اص اقتصبد هقبٍهتی چیؼت ؟
1

دثیش هغبلؼبت اختوبػی
ػوبدی

