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 محل مهر

 سؤال

 (94دی ماه)اول  نوبت امتحانی : نوبت         ش صندلی )ش داوطلب( :

 مقطع متوسطه دوره اول       نهمپایه :     نام پدر:  نام و نام خانوادگی :

 99-94سال تحصیلی :           زارع       خانم  نام دبیر : مطالعات اجتماعی :سئوال امتحان درس
92 - 91 

 

 

 صبح   8  ساعت امتحان :

 دقیقه  07وقت امتحان : 

 22/17/94 تاریخ امتحان :

 صفحه 3  سئوال: صفحاتتعداد 

 

گانرشت مجتمع آموزشی ف   

 02 بارمجمع کل         ندارد نیاز به پاسخنامه سفید دارد

 نمره تجدید نظر نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح  نمره به حروف نمره به عدد 

 

 

 

  

 ( جواب درست را عالمت بزنید .الف 

  /.5 به طور کلی کره زمین به چند قاچ تقسیم میشود؟  )1

 63د(            14ج (          42ب(                15الف(

  /.5 است؟ بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره(4

 امریکاد(               استرالیا ج(      افریقا         ب(         اروپاالف(

 5/0 شاه عباس با کمک کدام یک از حکومت های زیر موفق شد پرتقالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون کند؟(6  

 ( هلنددانگلستان       ج(اسپانیا             ب(            فرانسهالف(

 5/0 مناطق زیر طبق عهد نامه گلستان از ایران جدا شد؟ کدام (2

 افغانستان د(  سرزمین های شمالی رود ارس          ج(              گنجه ب(                باکوالف(

 

 ( جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.ب

  /.5 میگویند؟ --------------------به گاز هایی که دور تا دور کره زمین را در بر گرفته اند(1

 /.5 میگویند؟---------------------به از بین بردن جنگل ها در یک ناحیه (4

 /.5 د میکنند.از بیشترین کشور هایی هستند که میزان عاج قاچاق را در کشور وار-----------------و----------------(6

 5/0 نام دارد.---------------------رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار و زندگی (2

 5/0 میگفتند------------------مهمترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ایل های مختلف ترک بودند که به آن ها (5
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 ./5 می گویند.----------------روز را سال 633سال (3

  ./5 را نام برد.-----------------پیش گامان تاسیس مدرسه به سبک اروپایی میتوان  (از7

 (جواب کوتاه دهید .ج

 /.5             منظومه خورشیدی را تعریف کنید؟                                                                                                (1

 ./5 فرسایش چه عوامل دیگری در تغییر شکل ناهمواری ها تاثیر دارد؟عالوه بر (4

5/0 چه مقدار از تنوع زیستی مربوط به جنگل های استوایی است؟ و به چه نامی معروف هستند؟ (6

   

   5/0  (چه کشور هایی دارای رشد منفی در جهان هستند؟ 2

 0/ 5               و به چه نامی مشهور هستند؟ بعد از شاه چه کسی قرار دارد(5

 0/ 5 ( مهمترین مستعمره انگلستان چه نام دارد؟3

 5/0        ( هوا چیست؟ 7

 5/0          ( چه کسی حکم حرام بودن توتون وتنباکو را اعالم کرد؟8

 ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. د

 1 سیاره بیرونی و درونی را توضیح دهید؟(1

  

 1  حرکت وضعی وانتقالی را توضیح دهید؟(4

  

 1  چین خوردگی هیمالیا چگونه به وجود امده است؟ توضیح دهید؟ (6

  

  فالت قاره یا ایوان خشکی را تعریف کنید و بگویید برای چه کارهایی مناسب است؟(2

 1 
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 1  زیست بوم چیست؟(5

  

 1 درختان و گیاهان زیر در کدام منطقه ای از زیست بوم رشد می کنند؟ (3

  ج( کاج و سرو                                         ب(    بوته های خاردار                            الف(خزه و گلسنگ  

 1  دهید؟ دو عاملی که موجب کاهش چشم گیر مرگ و میر شده است را نام ببرید و توضیح(7

  

 که باعث پراکندگی جمعیت  شده است را نام ببرید؟و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟  انسانی  عوامل(8

 1 

  اقدامات امیر کبیر را نام ببرید؟ (9

 1 

  

 5/1  اسی در زمان تاسیس حکومت صفویان را بنویسید؟ یاوضاع س(10

  

  

  

 

 موفق باشید
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