
کتاب شب امتحان مطالعات اجتماعی نهم از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را بر اساس فصل و درس طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس 
از خواندن هر فصل از درس نامه, تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. 

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی باشد که معلمتان از شما خواهد گرفت. 
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش 

تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر فصل, تعدادی سؤال مرتبط با آن فصل را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند؛ در واقع در این بخش، شما 

4 آزمون کامل را می بینید. 
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 11 را طبقه بندی به درس نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه 

آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد. 
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها, همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، 

برایتان نوشته ایم. 
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت, همءه آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان مطالعات اجتماعی نیاز دارید, تنها در 19 

صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 
یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های 1 تا 6 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید!

شمارءه صفحات   
پاسخ نامه آزمون  نوبت    

36  3 اول  آزمون شمارءه 1 )طبقه بندی شده( 

36  5 اول  آزمون شمارءه 2 )طبقه بندی شده( 

37  7 اول  آزمون شمارءه 3 )طبقه بندی نشده( 

37  9 اول  آزمون شمارءه 4 )طبقه بندی نشده( 

38  11 دوم  آزمون شمارءه 5 )خردادِ خراسان رضوی( 

38  15 دوم  آزمون شمارءه 6 )خردادِ البرز( 

39  18 دوم  آزمون شمارءه 7 )خردادِ گیالن( 

40  22 دوم  آزمون شمارءه 8 )خردادِ یزد( 

41  25 دوم  آزمون شمارءه 9 )خرداِد شهر تهران( 

42  28 دوم  آزمون شمارءه 10 )خردادِ اصفهان( 

43  33 دوم  آزمون شمارءه 11 )خردادِ فارس(  

 45 درس نامءه توپ برای شب امتحان  

نوبت دومنوبت اولشمارءه فصل

 3/5 نمرهفصل اول

انتخابی از دو 
فصل توسط 
دانش آموز 

)هر فصل 2/5 
نمره(

3/5 نمرهفصل دوم

3/5 نمرهفصل سوم

3/5 نمرهفصل چهارم

3 نمرهفصل پنجم

3 نمرهفصل ششم

2/5ـفصل هفتم

2/5ـفصل هشتم

2/5ـفصل نهم

2/5ـفصل دهم

2/5ـفصل یازدهم

2/5ـفصل دوازدهم

20 نمره20 نمرهجمع
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kheilisabz.comمدت  آزمون: 70 دقیقهنوبت اولمطالعات اجتماعی

نمرهپايءه نهم متوسطءه اولرديف

)درس 1(1 0/5گزينه های مربوط به هم را به يکديگر وصل کنید. )در گزينه های سمت چپ يک مورد اضافه است.( 

1- نیم دايره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است. الف( مدار 
2- دايره های فرضی که موازی با خط استوا هستند. ب( نصف النهار

3- دايره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است. 

)درس 1(2 0/5مکان دقیق قرارگرفتن يک پديده روی کرءه زمین را چه می نامند؟  

)درس 1(3 0/75درست يا نادرست  بودن جمالت زير را مشخص کنید. 

الف( همءه سیاره های خورشیدی، قمرهايی دارند که به دور اين سیاره ها می گردند.  درست  نادرست

ب( سومین سیارءه منظومءه خورشیدی، مشتری است.  درست  نادرست

پ( سیاره های درونی منظومءه شمسی، سطحی جامد دارند.  درست  نادرست

)درس 2(4 0/25گزينءه صحیح را انتخاب کنید. 

مدت زمان واقعی يک دور گردش کامل زمین به گرد خورشید چه قدر است؟

6 ساعت  366 روز و 365 روز   4( 6 ساعت  3( 365 روز و 366 روز  2( )1 

)درس 2(5 0/5يک مورد از نتايج حرکت وضعی و يک مورد از نتايج حرکت انتقالی زمین را بنويسید.  

)درس 2(6 0/5با توجه به تصوير زير، در نیم کرءه شمالی کدام انقالب رخ می دهد؟ 

)درس 2(7 0/5جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید. 

هر قاچ ............... درجه است و يک نصف النهار ............... دارد.

)درس 3(8 0/25گزينءه صحیح را انتخاب کنید. 

گازهايی که دور تا دور کرءه زمین را فرا گرفته اند، کدام يک از محیط های کرءه زمین را می سازند؟

 1( لیتوسفر  2( اتمسفر  3( هیدروسفر  4( بیوسفر

افراد زيادی به قلءه اورست صعود کرده اند اما تعداد افرادی که به عمق گودال ماريانا )عمیق ترين نقطءه آب های جهان( رفته اند، بسیار کم است. چرا؟ 9
)درس 4( )دو دلیل بنويسید.( 

1

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

)درس 3(10 1/5سه فعالیت انسان که بر تغییر شکل ناهمواری های زمین تأثیرگذار است را بنويسید.  

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

)درس 4(11 1دو پیامد ناخوشايند گرم شدن کرءه زمین را بنويسید.   

............... -2        ............... -1      
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kheilisabz.comمدت  آزمون: 70 دقیقهنوبت اولمطالعات اجتماعی

نمرهپايءه نهم متوسطءه اولرديف

)درس 5(12 0/25درست يا نادرست بودن جملءه زير را مشخص کنید. 

با تغییر دما و بارش از يک ناحیه به ناحیءه ديگر، پوشش گیاهی تغییر نمی کند.  درست  نادرست

)درس 5(13 2هر يک از ويژگی های زير، مربوط به کدام زيست بوم می باشد؛ با خط به هم وصل کنید. )در موارد سمت چپ يک مورد اضافی است.( 

ساوانالف( گسترده ترين زيست بوم
توندراب( از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است. 
بیابانپ( بیشترين تنوع زيستی جهان را دارد. 

تايگات( پوشش گیاهی آن خزه و گلسنگ است. 
جنگل های بارانی استوايی

)درس 6(14 21 مورد از عواملی که موجب تخريب زيستگاه ها می شود را نام ببريد. 

)درس 7(15 2مهاجرت اجباری را تعريف کنید و يک مثال بزنید. 

)درس 8(16 1/5علل خارجی جدی که باعث نابرابری در جهان شده را بنويسید. 

)درس 9(17 0/25گزينءه صحیح را انتخاب کنید. 

رسمی کردن مذهب شیعه از اقدامات کدام پادشاه صفوی است؟

 1( شاه عباس  2( شاه طهماسب  3( شاه اسماعیل  4( شاه سلطان حسین

من کیستم؟ )...............( نخست به کمک نیروی نظامی قزلباش، برخی حکومت های محلی شمال غرب را شکست دادم و پس از تسلط يافتن بر 18
شهر تبريز و تاج گذاری در اين شهر، حاکمان مناطق مختلف را يکی پس از ديگری از میان برداشتم و با شکست ازبکان بر سراسر ايران مسلط 

)درس 9( شدم، در نتیجءه موفقیت های سیاسی و نظامی ام، قلمرو حکومتم به حدود قلمرو ساسانیان رسید و ... 

0/5

)درس 9(19 0/25گزينءه صحیح را انتخاب کنید. 

کدام گزينءه زير، به عنوان »پنجمین پادشاه صفوی« محسوب می شود؟

 1( شاه عباس دوم  2( شاه سلیمان  3( شاه عباس اول  4( شاه صفی

)درس 10(20 1دو مورد از عوامل رونق تجارت در دورءه صفوی را بنويسید.  

)درس 10(21 1دو مورد از جشن ها و آيین هايی که در دورءه صفوی مورد توجه قرار گرفت را بنويسید.  

)درس 11(22 0/5جای خالی را با کلمءه مناسب پر کنید. 

آرامش و آسايش گذرا عبارت مناسبی برای سلسلءه ............... است.

)درس 11 و 12(23 1/5به سؤاالت زير پاسخ کوتاه دهید.  

الف( کريم خان زند به جای عنوان شاه چه لقبی را برای خود برگزيد؟

ب( براساس کدام قرارداد در زمان فتحعلی شاه، ايران از حق کشتی جنگی در دريای مازندران محروم گرديد؟

پ( نخستین حرکت جدی مردم ايران برای رهايی از نفوذ و سلطءه خارجی و ايستادگی در برابر ستم داخلی چه بود؟

)درس 12(24 1چرا امیرکبیر مدرسءه دارالفنون را تأسیس کرد؟ 

جمع نمرات موفق باشید   20
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kheilisabz.comمدت  آزمون: 60 دقیقهنوبت دوم: خرداِد شهر تهرانمطالعات اجتماعی

نمرهپايءه نهم متوسطءه اولرديف

بخش اجباری: دانش آموز عزيز، لطفاً به همءه سؤاالت از 1 تا 16 که شامل فصل هفتم تا دوازدهم است، به طور کامل پاسخ دهید.

0/5کدام يک از موارد زير از نتايج کودتای 28 مرداد سال 1332 است؟1

 1( سرنگونی احمدشاه  2( روی کار آمدن رضاشاه  3( سرنگونی دولت مصدق  4(  روی کار آمدن محمدرضاشاه

هر يک از موارد زير توسط کدام شاه قاجار روی داده است؟ )جور کردنی(2
1( به توپ بستن مجلسالف( مظفرالدين شاه

2( امضای فرمان مشروطهب( محمدعلی شاه قاجار
3( تأيیدنکردن قرارداد 1919

1

1طبق قرارداد 1907، انگلستان و روسیه، ايران را میان خود تقسیم کردند؛ هدف اين دو کشور استعمارگر از اين اقدام چه بود؟3

0/5درست يا نادرست بودن جملءه زير را مشخص کنید.4

علت قیام 19 دی ماه مردم قم، اعتراض به توهین به امام در روزنامءه اطالعات بود.  درست  نادرست

آمريکا، دولت ايران را مجبور به قبول کاپیتوالسیون در دورءه سلطنت محمدرضاشاه کرد.5

الف( طبق اين اليحه چه امتیازی به مأموران نظامی آمريکا داده شد؟

ب( چرا رژيم پهلوی پس از سخنرانی اعتراض آمیز امام نسبت به اين اليحه، ايشان را تبعید کرد؟

1

1گروه های ضدانقالب داخلی با حمايت دشمنان خارجی، علیه انقالب و مردم، چه اقداماتی انجام دادند؟ )يک مورد( 6

درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص کنید.7

الف( زبان گفتاری و نوشتاری ما، نقش هنجاری دارند.  درست  نادرست

ب( فرهنگ، نقش مهمی در افزايش بهره وری يک جامعه دارد.  درست  نادرست
0/5

0/5
شما به عنوان يک دانش آموز پايءه نهم، دارای مجموعه ای از ويژگی ها و خصوصیات اخالقی و جسمانی هستید.8

الف( يک ويژگی هويتی متغیر خود را بنويسید.

ب( يک ويژگی از هويت فردی ـ اخالقی و روانی خود را بنويسید.

1

شما به عنوان يک نوجوان ايرانی در سال 1400 می توانید در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنید. شما بعد از انجام تحقیقات الزم و توجه به برنامه های 9

ارائه شدءه نامزدهای انتخاباتی، بهترين گزينه از نظر خودتان را انتخاب نموده و در روز رأی گیری به نامزد منتخب خود رأی می دهید. شما می دانید اگر 

نامزد منتخب شما اکثريت آرا را نیاورد با احترام به رأی اکثريت مردم ايران، رئیس جمهور منتخب را پذيرفته و در جهت آبادی و پیشرفت ايران عزيز 

در هر جايگاهی که هستید نهايت تالش خود را می کنید. با توجه به متن فوق يک هنجار و يک ارزش مشخص کنید.

1

جدول زير را کامل کنید.10

الف( اطاعت از والدين تنها در صورتی جايز نیست که به ............... و نافرمانی از خدا دستور دهند.

ب( يکی از مهم ترين اهداف ازدواج، برقراری ............... و محبت بین زن و مرد است.

پ( بسیاری از مشکالت در خانواده با ارتباط و ............... قابل حل شدن هستند.

0/5

0/5

0/5

گ
الف

آ
ب

گ
پ

)دانش آموزان گرامی ساختار امتحان های هماهنگ مطالعات اجتماعی به صورت طبقه بندی شده است.(
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1در بعضی مواقع والدين و فرزندان نوجوانشان انتظارات يکديگر را برآورده نمی کنند. شما چه پیشنهادی برای رفع اين مشکل داريد؟ )يک مورد(11

نمودار زير را کامل کنید.12

مهم ترين رکن حکومت جمهوری اسالمی ايران
ِسَمت بر پايءه 

مهم ترين وظايف

0/5

0/5

0/5

1به عنوان يک شهروند ايرانی يک مورد از حقوق و يک مورد از تکالیف خود را بنويسید.13

کدام يک از موارد زير نشانءه داشتن تفکر بهره وری در محیط مدرسه است؟14

 1( نقاشی و کنده کاری بر روی میز و نیمکت های کالس  2( روشن گذاشتن چراغ های کالس در زنگ های تفريح

 3( روشن ماندن وسايل سرمايشی، خارج از ساعات آموزشی  4( بستن کامل و درست شیرهای آب خوری بعد از استفاده

0/5

هدف از تولید از ديدگاه اسالم چیست؟15

 1( کسب سود بیشتر   2( بهره وری از طبیعت

 3( رفع نیازهای ضروری   4( افزايش سرمايه و ثروت

0/5

اقتصاد 16 از  بگیريم. منظور  را در پیش  اقتصاد مقاومتی  بايد سیاست  اقتصادی کشور  برای حل مشکالت  به توصیءه مقام معظم رهبری⑧  بنا 
مقاومتی چیست؟ )دو مورد(

1

بخش اختیاری )دانش آموز عزيز: لطفاً در اين بخش دو فصل را به دلخواه انتخاب کنید و فقط به سؤال های همان دو فصل پاسخ دهید.(

کدام يک از سال های زير روزهای بیشتری در تقويم دارد؟1

 1( سال خورشیدی  2( سال رسمی  3( سال کبیسه  4( سال واقعی

0/5

1چگونه ممکن است اذان ظهر در شمال و جنوب ايران در دو شهر متفاوت، در يک زمان پخش شود؟2

طول و عرض جغرافیايی نقاط را با توجه به شکل زير بنويسید.3

                                                                                
:B نقطءه                :A نقطءه                                                  

1

0/5انسان به چه علت چهرءه ناهمواری ها را تغییر می دهد؟4

1به نظر شما، برای حفاظت از اقیانوس ها که يکی از منابع مهم تأمین غذای انسان است، چه بايد کرد؟ )دو راه حل پیشنهاد دهید.(5

فالت ـ سنگ کره ـ وردسپهر6 با توجه به کلمات داده شده، کلمءه درست را در مقابل تعريف آن بنويسید. )يک مورد اضافه است.( 

الف( بخش خارجی کرءه زمین که حالت جامد دارد: 

ب( هر چه از سطح زمین باالتر می رويم دمای هوا در اين اليه کم می شود: 

1
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برخی از طرفداران محیط زيست، استفاده از وسايل تزئینی که از عاج فیل ساخته می شود را تحريم کرده اند و آن ها را نمی خرند.7

يک دلیل بیاوريد که کار آن ها درست است؟

1

سه گروه گردشگر می خواهند به سه زيست بوم متفاوت سفر کنند. با توجه به توضیحات، هر يک از اين گروه ها چه زيست بومی را انتخاب کرده اند؟8

گروه اول: زيست بومی که پوشیده از يخ و برف است: 

گروه دوم: زيست بومی که دارای علفزار با درختان تک و منفرد است: 

گروه سوم: زيست بومی که دارای آب وهوای گرم و خشک و بارندگی بسیار کم است: 

1/5

0/5درست يا نادرست بودن جملءه زير را مشخص کنید.9

تفاوت میزان موالید و میزان مرگ ومیر، رشد منفی جمعیت را نشان می دهد.  درست  نادرست

جدول زير را کامل کنید.10

داخلی يا خارجیاجباری يا اختیاریگروه های مهاجر
مهاجرت افراد از شهر به روستا

مهاجرت مردم فلسطین به کشورهای همسايه

1

از بین عوامل نابرابری در جهان که در زير آمده کدام يک جزء عوامل داخلی و کدام يک از علل خارجی نابرابری است؟11

ب( فرهنگ و عادت های غلط:  الف( استعمار:  

ت( نبود مديريت صحیح:  پ( اشغال نظامی:  

1

0/5من کیستم؟ از صوفیان معروف زمان خود بودم که پیروان و طرفداران زيادی داشتم، خانقاهم در اردبیل مورد توجه مردم بود:12

1چرا در عصر صفوی عالمان و انديشمندان بزرگی پرورش يافته و آثار ارزشمند علمی و مذهبی بسیار نوشته شده است؟ )يک دلیل بیاوريد.( 13

با توجه به اقدامات سیاسیـ  اقتصادی شاه اسماعیل، شاه تهماسب و شاه عباس، به نظر شما مردم ايران در دورءه حکومت کدام يک از اين شاهان، 14

شرايط بهتری داشتند؟ )يک دلیل بیاوريد.(

1

0/5درست يا نادرست بودن جملءه زير را مشخص کنید.15

عباس میرزا دستور داد کتاب هايی را در موضوع تاريخ کشورهای اروپايی به فارسی ترجمه کنند.  درست  نادرست

کدام يک از شاهان زير به صلح و آسايش و آرامش مردم اهمیت داده و از ناامنی و شورش های داخلی جلوگیری می کرد؟16

 1( نادرشاه افشار  2( کريم خان زند  3( لطفعلی خان زند  4( آقامحمدخان قاجار

0/5

به سؤاالت زير در ارتباط با نهضت تنباکو پاسخ دهید.17

الف( اين امتیاز در زمان سلطنت کدام شاه قاجار به فرد انگلیسی واگذار شد؟ 

ب( اين قرارداد مورد اعتراض کدام روحانی شاخص قرار گرفت و وی چه اقدامی نسبت به آن انجام داد؟

1/5

جمع نمرات موفق باشید   20
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ب(  1 )0/25(- 1  )0/25( 2 الف( 
موقعیت مکانی )0/5( - 2
الف( نادرست )0/25( )برخی از سیاره های خورشیدی، دارای قمر هستند.( - 3

ب( نادرست )0/25( )سومین سیارءه منظومءه خورشیدی، زمین است(
پ( درست )0/25(

6 ساعت )0/25(- 4 365 روز و گزینءه »2« 
نتایج حرکت وضعی: پدیدآمدن شب و روز ـ اختالف ساعت )یک مورد( )0/25(- 5

نتایج حرکت انتقالی: پیدایش فصل ها ـ پیدایش سال شمسی )0/25(
انقالب تابستانی )0/5(- 6
15 ـ مرکزی )0/5(- 7
اتمسفر )0/25(- 8 گزینءه »2«  
فشار زیاد آبـ  تاریکیـ  دمای کم در اعماق آب )ذکر دو مورد و هر مورد )0/5((- 9

بهره بردای از معدن ـ ساخت سد ـ ساخت تونل و جاده )هر مورد )0/5(( - 10
ذوب شدن یخ های قطبیـ  باالآمدن آب دریاـ  به زیر آب رفتن نواحی سواحلی و - 11

جزیره ها ـ وقوع خشکسالی در نواحی گرم  و خشک )ذکر دو مورد و هر مورد )0/5((
نادرست. دو عنصر »دما« و »بارش« بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند. )0/25(- 12
الف(  تایگا )0/25(- 13

ب(  ساوان )0/25(
پ(  جنگل های بارانی استوایی )0/25(

ت(  توندرا )0/25(
1( فعالیت های صنعتی و تولید انبوه کاالها در کارخانه ها )0/5(- 14

2( مصرف گرایی و تولید انبوه زباله )0/5(
در مهاجرت اجباری، افراد بدون میل خود و به دالیلی چون قحطی، خشکسالی - 15

و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ ها و درگیری های سیاسی مجبور به ترک محل 
زندگی خود می شوند. )1/5( مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین از سرزمین های 
دلیل  به  به کشورهای همسایه  عراقی ها  یا  افغان ها  از  گروهی  مهاجرت  یا  اشغالی 

جنگ و اشغال نظامی کشورشان. )ذکر یک مورد )0/5((
اشغال نظامی کشورها یا دخالت در امور داخلی آن ها به شیوه های مختلف ـ - 16

جلوگیری از استقالل سیاسی و اقتصادی آن ها )هر مورد )0/5((
شاه اسماعیل )0/25(- 17 گزینءه »3«  
شاه اسماعیل اول صفوی )0/5(- 18
شاه عباس اول )0/25(- 19 گزینءه »3«  
یکپارچه بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور )هر مورد )0/5((- 20
جشن نوروز ـ جشن عید قربان ـ عید فطر و عید غدیر )ذکر دو مورد )1((- 21
زندیه )0/5(- 22
الف( وکیل الرعایا )0/5(- 23

ب( ترکمان چای )0/5(
پ( نهضت تنباکو )0/5(

زیرا امیرکبیر فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمی دانست و تصمیم گرفت - 24
مدرسه ای به سبک مدارس اروپایی در ایران تأسیس کند تا تعداد بیشتری از ایرانیان 

علوم و فنون جدید را در داخل کشور بیاموزند. )1(
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ب( 1 )0/5(- 2 الف( 2 )0/5(  
مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش )1(- 3
درست )0/5(- 4
حق - 5 ایران  دادگاه های  می شدند  جرمی  مرتکب  ایران  در  آمریکایی ها  اگر  الف( 

رسیدگی به جرم آمریکایی ها را نداشتند.
ب( زیرا رژیم پهلوی فهمید که امام خمینی اهل سازش و سکوت نیست. )1(

ناامنی و اغتشاش ـ به راه انداختن جنگ های داخلی ـ خسارت به اموال عمومی - 6
و دارایی های مردم )1(

الف( نادرست )0/5( زبان گفتاری و نوشتاری ما، نقش نمادی دارند. - 7
ب( درست )0/5(

الف( دانش آموز بودن- 8
ب( داشتن پشتکار، صبور بودن )1(

هنجار: شرکت در انتخابات )0/5(- 9
ارزش: احترام به رقبا و نامزدهای دیگر )0/5(

10 -
)0/5(هانگ الف

)0/5(شمارآ ب

)0/5(وگوتفگ پ
 

در - 11 مشاور  با  مشورت  ـ  والدین  و  فرزندان  بین  گفت وگوی  برای  وقت گذاشتن 
حضور والدین و فرزندان )1(

12 - 

مهم ترین رکن 
حکومت جمهوری 

اسالمی ایران

á¾ÄIQ والیت فقیهرهبری oM¬ ¾¾¾)0/5(

مهم ترین 
وظایف

تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت 
)0/5(بر حسن اجرای آن

)0/5(فرماندهی کل نیروهای مسلح

عفو یا تخفیف مجازات محکومان

ذکر دو مورد از وظایف رهبری برای پاسخ این سؤال کافی است.
حقوق: برخورداری از عدالت قضایی ـ برخورداری از عدالت قانونی ـ برخورداری - 13

از رفاه و تأمین اجتماعی )0/5(
تکالیف: رعایت قوانین و مقررات ـ همکاری با دولت ـ پرداخت مالیات و عوارض ـ 

حفظ و تقویت اقتدار کشور )0/5(
بستن کامل و درست شیرهای آب خوری بعد از استفاده )0/5(- 14 گزینءه »4« 
رفع نیازهای ضروری )0/5(- 15 گزینءه »3« 
1( کم ترین اتالف هزینه را داشته باشیم )0/5(- 16

2( روی پای خود بایستیم )0/5(
و از تولید ملی حمایت کنیم، از اسراف بپرهیزیم، از منابع و امکانات حداکثر استفاده را ببریم.

بخش اختیاری
سال کبیسه )0/5(- 1 گزینءه »3«  
زمانی که دو شهر بر روی یک نصف النهار قرار گرفته باشند. )1(- 2
نقطءه A: 40 درجءه شمالی- 3

نقطءه B: 45 درجءه شرقی )1(
برای رفع نیازهای خود )0/25( و بهره برداری از محیط طبیعی )0/25(- 4
الف( کنترل صید ماهی با وضع قوانین- 5

ب( جلوگیری از آلودگی آب ها و ایجاد مناطق حفاظت شده )1(
بخش اجباری

سرنگونی دولت مصدق )0/5(- 1 گزینءه »3« 
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ب( وردسپهر )1(- 6 الف( سنگ کره  
با این کار از کاهش این جانوران جلوگیری می شود. - 7

از سودجویی افراد جلوگیری می شود و زیست بوم ها حفظ می شوند. )1(
گروه سوم: بیابان )1/5(- 8 گروه دوم: ساوان  گروه اول: توندرا 
نادرست. تفاوت میزان موالید و میزان مرگ ومیر، رشد طبیعی جمعیت را نشان - 9

می دهد. )0/5(
10 - )1(

گروه های مهاجر
اجباری یا 

اختیاری
داخلی یا 
خارجی

داخلیاختیاریمهاجرت افراد از شهر به روستا
خارجیاجباریمهاجرت مردم فلسطین به کشورهای همسایه

ب( داخلی )0/25(- 11 الف( خارجی )0/25( 
ت( داخلی )0/25( پ( خارجی )0/25(  

شیخ صفی الدین اردبیلی)0/5(- 12
مقام های - 13 و  پادشاهان  دستور  به  بزرگی  کتابخانه های  و  مدارس  دوره  این  در 

کشور ساخته شد. )1(
در دورءه شاه عباس ـ به دلیل یکپارچه بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت - 14

و گسترش تجارت داخلی و خارجی )1(
درست )0/5(- 15
کریم خان زند )0/5(- 16 گزینءه »2« 
الف( ناصرالدین شاه- 17

ب( امتیاز انحصاری خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به یک فرد انگلیسی قرار 
گرفت. این امر موجب اعتراض آیت اهلل میرزاحسن شیرازی مرجع تقلید شیعیان در 

سامرا قرار گرفت و او استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد. )1/5(








	55101
	F
	1
	2
	3
	4

	A9R65D2.tmp

