به نام یکتای بی همتا

محل مهر مدرسه

یاد خدا آرام بخش دلهاست.

آموزش و پرورش شهرستان………….
آزمون مطالعات اجتماعی پایه نهم  ،نوبت اول  ،مورخه49/02/02
مدت آزمون 02 :دقیقه

تعداد صفحات سؤال  0 :صفحه

نام و نام خانوادگی:

نام کالس :

نمره مستمر با عدد

نمره مستمر با حروف

"

"

نمره آزمون

صفحه 0

نمره آزمون

شماره دانش آموز:
نام دبیر :
محل امضا:
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نمره تجدید نظر "

نمره تجدید نظر "

 )-0در هر جمله  ،از بین کلمات داخل پرانتز  ،دورکلمه درست دایره بکشید.

 )0-0مبنای زمان( واقعی-رسمی )  ،موقعیت خورشید در آسمان است.

 )0-0چهار سیاره دورتراز خورشیدکه سطوح (جامد و سنگی –گازی )دارند ،سیاره های بیرونی نامیده می شوند.
 )0-3اگر درصد رشد جمعیت به (کمتر – باالتر ) از صفربرسد  ،به آن رشد منفی جمعیت می گویند.

0

 )0-9فروش (قالی  -ابریشم )  ،از پرسودترین کاالی صادراتی بود که در انحصار شاه عباس اول قرار داشت .

 )-0برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چب انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را داخل
(

) بنویسید (.یک مورد اضافی است) .

عبارت سمت چپ

عبارت سمت راست

( )0-0

) در این منطقه  6ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه می باشد.

الف ) تایگا

( )0-0

) این ناحیه دو فصل خشک و مرطوب دارد.

ب ) بیابان

( )0-3

) بخش عمده ای از این ناحیه مجاور مداررأس سرطان و رأس جدی قرار دارد.

ج ) توندرا

( ) 0-9

) در این ناحیه تابستان ها کوتاه و میانگین دما حداکثر  00درجه سانتی گراد است.

د ) ساوان

ه)جنگل های بارانی استوایی

ادامه سؤاالت در صفحه دوم
1

0

مطالعات اجتماعی نهم دبیرستان

شماره دانش آموز

نام و نام خانوادگی

صفحه 0

 )-3گزینه درست را با عالمت ضربدر ⃝ مشخص کنید.
 )3-0تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی درکدام الیه ی جو صورت می گیرد؟
الف ) ⃝ ترموسفر

ب ) ⃝ استراتوسفر

ج ) ⃝ مزوسفر

د ) ⃝ تروپوسفر

 ) 3-0انقالب صنعتی در اروپا  ،از کدام کشور آغاز شد؟
الف ) ⃝ انگلستان

ج ) ⃝ فرانسه

ب ) ⃝ روسیه

د ) ⃝ آلمان

 ) 3-3در زمان کدام پادشاه صفوی  ،پایه های این حکومت تثبیت و تحکیم شد؟
الف )⃝ شاه اسماعیل

ب ) ⃝ شاه عباس اول

ج ) ⃝ شاه تهماسب

0

د )⃝ شاه سلطان حسین
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 ) 3-9رسیدن به آبهای آزاد وگرم خلیج فارس و اقیانوس هند ،از اهداف استعماری کدام کشور زیر بود؟
الف ) ⃝ پرتغال

ب ) ⃝ فرانسه

ج) ⃝ روسیه

د ) ⃝ انگلستان

 ) 9جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 ) 9-0یک دور کامل زمین به دور خورشیدکه یکسال طول می کشد به آن ..........................................می گویند.

 ) 9-0دانشمندان معتقدند که منظومه خورشیدی ازابری متشکل از گازها و..............................به وجود آمده است.

 ) 9-3مهم ترین طرفذاران خانقاه شیخ صفی ایل های مختلف ترک بودند که..................................شهرت داشتند.

0

 ) 9-9ازگسترده ترین جنبش های اجتماعی که دراعتراض به واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان شکل گرفت

نهضت .................................بود.

 ) -0به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 ) 0در دو قرن اخیر کدام عوامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است؟ فقط نام ببرید.

) 6آخرین فرمانروا زندیه که بود؟ و بدستور چه کسی به قتل رسید؟

 ) 7گرم شدن کره زمین چه پیامدهایی ناخوشایندی ممکن است داشته باشد؟ ذکر دو مورد

ادامه سؤال در صفحه سوم
2

3

مطالعات اجتماعی نهم دبیرستان

شماره دانش آموز

نام و نام خانوادگی

صفحه3

ادامه ی سؤاالت پاسخ کامل

 )8مکان  Aدر مختصات جغرافیایی 𝑁 °06و 𝐸 𝑨 = °06و مکان  Bدر مختصات  °0° Nو 𝐸 B= 57°
قرارگرفته است  .الف) عرض چغرافیایی مکان  Aو  Bرا بنویسید.

0

ب ) آیا این دو مکان روی یک عرض جغرافیایی قرار دارند ؟
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 ) -4چرا امیرکبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد؟

0

)02به موجت عهد نامه گلستان کدام مناطق کشورازحاکمیت ایران خارج شد وتحت حاکمیت روسیه قرارگرفت؟

0

 ) 00چه موقع از سال را اعتدالین می گویند؟ توضیح دهید.

0

 )-00درباره تخریب جنگل های بارانی استوایی به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف ) این کار چگونه انجام می شود؟

ب ) چه تأثیری بر روی آب و هو ای کره ی زمین دارد؟

0/ 0

 )03دالیل سیاسی و نظامی ضعف و فرو پاشی حکومت صفوی چه بود؟ ذکر سه مورد

0 /0

3

ادامه سؤال در صفحه چهارم

مطالعات اجتماعی نهم دبیرستان

نام و نام خانوادگی

شماره دانش آموز

صفحه9

ادامه ی سؤاالت پاسخ کامل
(دانش آموز عزیز :از دو بسته سوال (الف یا ب) یکی را به دلخواه انتخاب و به سواالت داخل آن بسته پاسخ دهید).

( سوال از فصل دوم -هر سوال  0نمره )

( بسته الف )
 -09با توجه به تصویر زیر بنویسید که ارتفاع چه تأثیری برآب و هوای جهان دارد؟
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 -00نحوه ی کوهزایی را در دو شکل الف و ب توضیح دهید.

( شکل الف)

( شکل ب)

4
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مطالعات اجتماعی نهم دبیرستان

شماره دانش آموز

نام و نام خانوادگی

صفحه0

ادامه ی سؤاالت پاسخ کامل
(دانش آموز عزیز :ازدو بسته سوال (الف یا ب )یکی را به دلخواه انتخاب و به سواالت داخل آن بسته پاسخ دهید).

( سوال از فصل چهارم -هر سوال  0نمره

)

( بسته ب )
 )-09با ذکر مثال توضیح دهید مهاجرت اجباری چیست و به چه دالیلی صورت می گیرد؟
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) 00یکی از شاخص ها ی توسعه انسانی میزان درآمد و رفاه مردم آن جامعه است  .این شاخص چه
جنبه ای دارد؟ و منظور از این شاخص چیست؟ توضیح دهید.

لطفاً نوشته های خود را یکبار دیگر با دقّت مرور کنید.
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