بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:
1

پایة نهم

نام مدرسه:

کدام یک از زمینه های فکری و فرهنگی انقالب مشروطه نیست؟
الف)آموزه های اسالم ب)آشنایی ایران با افکار و دستاورد های جدید اروپا ج)درس گرفتن ار واقعة کربال د)هیچکدام

52.0

کدام گزینه ترتیب اقدامات امام در برابر رژیم پهلوی را به درستی نشان می دهد؟
الف)مخالفت با اصول شش گانه ،مخالفت با کاپیتالیسیون ،قیام  10خرداد
.

52.0

ب)قیام  10خرداد ،ادامة مبارزه پس از تبعید ،مخالفت با تصویب نامة انجمن های ایالتی و والیتی
ج) قیام  10خرداد ،مخالفت با کاپیتالیسیون ،ادامة مبارزه پس از تبعید
د) مخالفت با اصول شش گانه ،ادامة مبارزه پس از تبعید ،قیام  10خرداد

3

کدام گزینه به ترتیب یک الیة خارجی و یک الیة داخلی از فرهنگ را نشان می دهد؟
الف)نماد و هنجار

ب)نماد و ارزش

ج) ارزش و هنجار

د)ارزش و اعتقادات

52.0

4

کدامیک از راهکار های افزایش بهرهوری است؟الف)تنظیم بودجة اقتصادی ب)کم خوابیدن ج)بی برنامه بودن د) الف و ب 52.0

0

در جمهوری اسالمی ایران رهبری بر پایة  ...................می باشد.

52.0

6

یکی از مراتب هویت اجتماعی ،هویت  .............است که به یک ملت مربوط می شود.

52.0

7

درفقه اسالمی کمک کردن به  ..............نسبت به دیگران اولویت دارد.

52.0

8

شخصیت های مبارز و آزادیخواهی مانند  .................به مخالفت با قرارداد  1111پرداختند.

52.0

1

یکا از کارکرد های مهم و اساسی خانواده  .................اعضائ خانواده است.

52.0

صحیح یا غلط بودن عبارات را مشخص کنید.
الف)جمهوری اسالمی از زمان رهبری آیت اهلل العظمی خامنه ای روابط خود را با رژیم اسرائیل قطع کرد.
1

 15ب) فرایند اجتماعی شدن هم به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم صورت می گیرد.
ج)امر به معروف و نهی از منکر تنها از حقوق و تکالیغ مردم است.
د)محور اصلی اقتصادم مقاومتی بهره وری است.
هر واقه را به تارخ و قوعش متصل کنید.

14خرداد 1367

صدور فرمان مشروطه توسط مضفرالدین شاه

 13خرداد 1368

 11سرنگون شدن دولت مصدق

 14مرداد 1.80

تبعید امام به ترکیه

 13آبان 1343

وفات امام خمینی (ره)

 .8مرداد 133.

1

واژه ای که تعریف آن داده شده است را بنویسید.
الف)نوعی از حکومت که در آن اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود.................
 1.ب)شیوة مشترک زندگی در یک جامعه...................

1

ج)ارتباطی که افراد را به به یک حکومت مشخص پیوند میدهد...................
د)کار درست را با روش درست انجام دادن....................
 13دو مورد از موانع و مشکالت انقالب مشروطه را نام ببرید.

520

14

یک مورد از کارهای رضا شاه در راستای تضعیف ارزش های دینی و تخریب فرهنگ ایرانی را بیان کنید.

520

 10جنگ جهانی دوم ،سه کشور از متفقین را نام ببرید.

5270

 16دو مورد از قیام هایی که در پیروز ی انقالب اسالمی نقش داشتند را نام ببرید.

520

 17دو مورد از دسایس دشمن برای سر نگون ساختن انقالب اسالمی را بنویسید.

520

 18عوامل موثر در موفقیت انقالب اسالمی را بیان کنید.

5270

مشخص کنید که هرکدام نمایانگر کدام یک از  4بخش فرهنگ (یعنی نماد ،ارزش ،هنجار و اعتقادات) می باشد.
 11الف)زبان گفتاری و نوشتاری
ج)مسلمان بودن

ب)سالم کردن به همدیگر
د)متواضع بودن

 .5عمده ترین عناصر هویت یک ملت کدام اند؟
.1

1

چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است؟

 ..اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟

5270
520
52.0

راه های جلوگیری از بروز ناسازگاری والدین و فرزندان را بنویسید.
1

.3
 .4یکی از وظایف حکومت را نام ببرید.
.0

دو مورد از وظایف رهبری را بیان کنید.

52.0
520

دو مورد از حقوق شهروندی را نوشته و یکی را به دلخواه توضیح دهید.
1

.6
 .7یک مورد از تکالیف شهروندی را بنویسید.

52.0

به طور کلی برای اینکه بهره وری بیشتری داشته باشیم ،چه باید بکنیم؟
.8

1

 .1بهره وری سبز یعنی چه؟

520

 35اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟

52.0

