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                طرح سؤال:     بسمه تعالی

 ساعت1مدت امتحان:     شماره دانش آموزی: ...........................  ..... ........نام و نام خانوادگی: ..........................

 32/11/49 تاریخ امتحان:    سواالت امتحانی درس مطالعات اجتماعی                                               نام مدرسه: 

 1249-49ره متوسطه اول                      نوبت: اول                        سال تحصیلی ود  پایه: نهم

 دانش آموزان عزیز جواب صحیح را مشخص نمایید. 1

 جنگل های تایگا در کدام ناحیه دیده می شود؟-1

 د(قطب        توندراج(جنوب       ب( استوا     الف( در حاشیه اقیانوس منجمد شمالی 

 ماریانا چیست؟ -3

       ب( عمیق ترین گودال های اقیانوسی                   الف( دره ای عمیق در آفریقا 

       د(نژاد بومیان آمریکا                 ج( درختان جنگل آمازون 

 سلطنت چه کسی و طبق کدام قرارداد صورت گرفت؟غانستان از ایران در زمان فجدایی ا-2

       مفصل  -ب( فتحعلی شاه               پاریس  -الف( فتحعلی شاه

       مفصل  -د( ناصرالدین شاه                پاریس  -ج( ناصرالدین شاه

 کدام گزینه از نتایج حرکت انتقالی زمین است؟-9

   د(تغییر زاویه تابش   ج( پیدایش فصل ها  ب( اختالف ساعت  پیدایش شب و روز الف(

 

 

 

 

 

3 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل نمائید. 3

 گازهایی که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته است ............................ نامیده می شود.-1

 کند .................... بوجود می آید.اگر فشار بر الیه های رسوبی پوسته را دچار شکستگی -3

 رشد منفی زمانی اتفاق می افتد که درصد رشد جمعیت به ................... برسد.-2

 عواملی مانند جنگ و درگیریهای سیاسی موجب مهاجرت ........................ می شود.-9

 

 

3 

در جای مناسب قرار دهید. )یک گزینه میان کدام گزینه ها ارتباط وجود دارد حرف مربوطه را  2

 الف(عباس میرزا        اضافی است(

 ب(میرزا حسن رشدیه      ).............( فتح هندوستان

 ج(فتحعلی شاه     ).............( جنگهای ایران و روسیه

 د( نادر شاه     ).............( ایجاد مدرسه های جدید

 ه(ناصرالدین شاه به انگلستان برای یادگیری علوم جدید ).............( فرستادن افرادی
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 عبارت های درست و نادرست را مشخص کرده و عبارت های نادرست را اصالح نمایید. 9

 غ   ازای روز و شب برابر می شود.         صالین )اول بهار و اول زمستان( دردر اعتد

 غ   در اروپا رقابت می کرد.     ص صنعت بافندگی در دوران صفویه با صنعت نساجی

 غ   ص          رشته کوههای هیمالیا بر اثر فوران مواد مذاب پدید آمده اند.

ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اندازه گیری می 

 غ   ص                  کنند.
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 بارم «صفحه دوم» ردیف

 من کیستم؟ 9

 الف( به کمک قزلباش ها آق قویونلوها را شکست دادم و تبریز را به پایتختی برگزیدم.

 ب( از مالک های توسعه انسانی می باشم. جنبه اقتصادی دارم

 

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 6

 مدار استوا )مدار مبدأ( چند درجه است؟-1

 زمین باالتر می رویم دمای هوا چه تغییری می کند؟در الیه تروپوسفر هر چه از سطح -3

 کدام عوامل مهم ترین تاثیر را در تنوع زیست بوم ها دارد؟-2

 بر اساس کدام عهدنامه شهرهای باکو و گنجه از ایران جدا شدند؟-9
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دانش آموزان عزیز: می دانید که یک بزرگراه طوالنی در جنگل های آمازون احداث شده است.  7

 خود را در مورد این پروژه بیان کنید. مخالفو  موافقدیدگاه 

 :موافقدیدگاه -1

 :مخالفدیدگاه -3
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 دو تفاوت سیاره های بیرونی و درونی را ذکر نمایید. 8

1-        

3- 

 

1 

 منطقه پدید می آید. آنها را بنویسید. 2نتابیدن خورشید به سطح زمین از یکسان  4

1- 

3- 

2- 
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 چرا امیر کبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد. 11
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 دردو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است.نام ببرید و توضیح دهید. 11

1- 

3- 

 

1 

 جنگل های بارانی استوایی را بنویسید. سه مورد از اهمیت و ارزش 13

1- 

3- 

2- 
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 عزیزانم: در پناه خداوند بهترین موفقیتها را برایتان آرزومندم.




