
 

 

 

 توضیحات مهم در مورد امتحان پایانی مطالعات اجتماعی سال نهم

 

 

  



 فهرست

ل 1............................................................  زمین ما، سیارۀ: ّ   

لاو فصل  

2............................................................... زیبا آبی گوی: 1 درس  

9....... ........................................................زمین حرکات: 2 درس  

11................................................. کره هوا کره، آب کره، سنگ: دوم فصل  

11................................................................  زمینّٔ   

چهره: 3 درس  

21........................................................ پاک هوای فراوان، آب: 4 درس  

29..............................................  شگفتانگیز تنوع کره، زیست: سوم فصل  

33..................................................  جهان بومهای زیست پراکندگی: 1 درس  

31........................................................ دخطرن در بومها زیست: 1 درس  

43......................................................  زمین سیارۀ  ساکنان: چهارم فصل  

44..............................................................  جهان جمعیت: 7 درس  

13............................................................ ....نابرابر جهان: 8 درس  

17...............................................  شکوفایی و یکپارچگی عصر: پنجم فصل  

18........................................................ یکپارچه متحدو ایرانی: 9 درس  

14...................... صفوی درعصر ایران فرهنگی و اقتصادی،علمی اجتماعی، اوضاع: 13 درس  

71.....................................  شاه ناصرالدین تا نادرشاه عهد از ایران: ششم فصل  

72..................................... ایران سیاسی اتحاد و استقالل حفظ برای تالش: 11 درس  

78..................................  خارجیّٔ   

سلطه از رهایی و پیشرفت جستوجوی در: 12 درس  

برای امتحان پایانی از فصل های اول تا ششم ،فقط 2 فصل  

 را انتخاب و خوب بخوانید .)  5 نمره(



 

 

 

81.................................................... مشروطه عصر در ایران: هفتم فصل  

81............................................. مشکالت موانعو مشروطیت؛ انقالب: 13 درس  

92................................................  پهلوی حکومت دوران در ایران: 14 درس  

99................ اسالمی جمهوری نظام شکلگیری و شاهنشاهی حکومت سقوط: هشتم فصل  

133........................................................  ایران اسالمی انقالب: 11 درس  

137...................................... اسالمی انقالب پیروزی از پس دوران در ایران: 11 درس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای امتحان پایانی مطالعه ی فصل  هفتم و  هشتم اجباری است. ) 5  نمره ( 



113............................................................ هویت و فرهنگ: نهم فصل  

114. ................................................................ فرهنگ: 17 درس  

123................................................................... هویت: 18 درس  

127............................................................ جامعه و خانواده: دهم فصل  

128..... ....................................................خانواده کارکردهای: 19 درس  

133.......................................................... خانواده در آرامش: 23 درس  

141......................................................... مردم و حکومت: یازدهم فصل  

142....... ...................................................... حکومت نهاد: 21 درس  

148.................................................... شهروندی تکالیف و حقوق: 22 درس  

111.............................................................  بهرهوری: دوازدهم فصل  

111..........................................................  چیست؟ بهرهوری: 23 درس  

  112................................... ...................... رهوریبه و اقتصاد: 24 درس

 برای امتحان پایانی مطالعه فصل های نهم تا آخر فصل دوازدهم اجباری می باشد . )  01 نمره  (


