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  نام و نام خانوادگی :

 
 
 

 دبیرستان دخترانه متوسطه اول سما 

 94  سال تحصیلی - ترم اول

 31/01ساعت شروع : 0394/ 01 / 72 تاریخ امتحان : شماره دانش آموز :

  نام دبیر :  متوسطه نهمپایه :                         شعبه کالس :
 دقیقه 01مدت امتحان :    مطالعات اجتماعی :سواالت امتحانی درس  بارم

 صحیح           غلط                  صحیح و غلط سواالت زیر را مشخص کنید.                                             -1

 .زمین ما بخش کوچکی از منظومه خورشیدی است -الف

   .نسبت به آب بیشتر استوسعت خشکی های زمین  -ب

 .یکی از مهمترین جنگلهای کریمخان زند حمله به هندوستان بود -ج

      .یکی از مهمترین اقدامات عباس میرزا ، تاسیس مدرسه دارالفنون بود -د

 

 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -2

 . می گویند............................  زمین در هر ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد ، که به آن  -الف

 .می گویند ................................ جمعیت به کمتر از صفر برسد ، به آن رشد صداگر در -ب

 . بود................................  یکی از اقدام مهم شاه اسماعیل پس از تاجگذاری -ج

 .یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوی................................ بود -د
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 نشان دهید.)×( گزینه درست را با  -3

 ؟هرنقطه از کره زمین رمی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قراردارد که به آنها چه می گویند -1

 عالئم اختصاری -د              طول جغرافیایی -ج             مختصات جغرافیایی -ب           جغرافیایی عرض –الف 

 ؟ عهدنامه ترکمنچای بین چه کشورهای بسته شد -2

  ایران و هند-ایران و روسیه       د -ج                ایران و فرانسه -ب             ایران و انگلیس-الف
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 ؟ گزینه های راست و چپ را بهم وصل کنید -4

 درختان کاج و سرو                              توندرا

 خزه و گل سنگ                                  تایگا

 درختان با بوته های خاردار                     بیابان
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 نمره کتبی
 باعدد و حروف

 نمره شفاهی 
 با عدد و حروف 

 جمع نمره پایانی
 با عدد و حروف

 نمره مستمر 
 با عدد وحروف

-رنام ونام خانوادگی دبی  
 امضاء

 

 
 

 نمره تجدیدنظر
 باعدد و حروف

 -نام و نام خانوادگی دبیر
 امضاء
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 جدول زیر را کامل کنید : -5

  -1    متری را گویند.  5222تا  2222بعد از فالت قاره تا عمق -1

 -2جنگل های این منطقه از زمین به ریه های زمین معروف ا ند-2

 -3                                      روزه را می گویند ؟ 300سال -3

        -4      زیست بوم این منطقه از گسترده ترین زیست بوم هاست-4

 -5کستگی پوسته زمین می گویند                              به ش-5

 -0قمره سیاره زمین                                                      -0

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید : -0

 مدار چیست ؟  -0

 مهاجرت چیست ؟ -7

 فیلسوفان دوره صفوی را نام ببرید ؟ -3

 قرون جدید به چه دوره ای گفته می شد ؟ -4

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :-2

 انقالب تابستانی را تعریف کنید ؟  -0

 
 مورد  7مهمترین عواملی که باعث از بین رفتن زیستگاه ها می شود را بنویسید ؟ ذکر -7

 

 مهاجرت به شهرهای بزرگ چه مشکالتی ایجاد می کند ؟-3

 

 سانی عبارت از چه چیزی است ؟مالک های توسعه ان-4

 

 برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها چه معیارهای را در نظر میگیرند؟  - 5

 

 به عقیده جهانگردان اروپایی ، وضع دهقانان ایرانی در دوره صفویه چگونه بود ؟ - 0

 

 جشن ها و آیین ها در دوره صفویه را بنویسید ؟ -2

 

 عهدنامه گلستان چه بود ؟  متن -8

 

 

 

                                                                                                                                             

 موفق باشید دختران گلم
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 نمره کتبی
 باعدد و حروف

 نمره شفاهی 
 با عدد و حروف 

 جمع نمره پایانی
 با عدد و حروف

 نمره مستمر 
 با عدد وحروف

-رنام ونام خانوادگی دبی  
 امضاء

 
 

 نمره تجدیدنظر
 باعدد و حروف

 -نام و نام خانوادگی دبیر
 امضاء

        

 




