
باسمه تعالی

دقیقه  60 زمان: پایه نهم              ترم اول   سال تحصیلی 1395-96 امتحان درس مطالعات اجتماعی

نمره)2مشخص کنید.( )غ(و نادرست را با)ص(جمالت درست را با -1

(              )ساعت از سال خورشیدي کوتاه تر است.    6روزه سال رسمی است که 365سال -الف

(              )یکی از مالك هاي توسعه انسانی ، متوسط طول عمر است.                                 -ب

(              )صفوي،حکومت صفوي را تثبیت کرد.                                             شاه اسماعیل-ج

(              )ناصرالدین شاه در ابتداي سلطنتش ، عباس میرزا را به صدراعظمی منصوب کرد.           -د

نمره)2,5یر را با کلمات مناسب پر نمائید.(جاهاي خالی ز-2

میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهنده وضعیت ................. و ............... در آن جامعه -الف
است.

یگر مهاجرت می در مهاجرت ..................... افراد با میل و تصمیم خود براي رسیدن به یک زندگی بهتر به جاي د-ب
کنند.

پرسودترین کاالي صادراتی دوره صفوي ................... بود که در انحصار ........................ قرار داشت.-ج

__________________________________________________________________________________

نمره)2,5گزینه مناسب را عالمت بزنید.(-3

کدامیک از موارد زیر،بزرگترین سیاره درونی منظومه خورشیدي است؟-1

الف ) ناهید                    ب ) زمین                     ج) مریخ               د) تیر

فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه را چه می نامند؟-2

ج ) مختصات جغرافیایی          د)   عرض جغرافیاییالف ) موقعیت مکانی          ب) طول جغرافیایی  

تشکیل ابرها و بسیاري از تغییرات آب و هوائی در کدام الیه صورت می گیرد؟-3

2و1الف) تروپوسفر                     ب)   هیدروسفر               ج) لیتوسفر             د)گزینه 

سنگ در این ناحیه می توانند برویند. فقط گیاهانی چون خزه و گل -4

الف ) ساوان              ب)  جنگل هاي بارانی استوائی             ج) تایگا              د)  توندرا

بلندترین فالت جهان کدام است؟        الف ) مغولستان        ب)  تبت          ج) آناتولی         د)   سیبري-5

__________________________________________________________________________________

نمره)2پاسخ کوتاه دهید.(-4

)(          من یکی از مناطق سرشار از نفت و گاز و جزایر ماهیگیري هستم.             -الف



)(            .                                            من درصد رشد جمعیت کمتر از صفر هستم-ب

)  (     من عهدنامه اي هستم که بر اساس آن ایران از کشتیرانی در دریاي مازندران محروم شد.-ج

) (     اه شیخ صفی الدین و خاندان صفوي هستم.من از ایل هاي ترك و مهم ترین طرفدار خانق-د

__________________________________________________________________________________

نمره)11(به سواالت زیر پاسخ دهید.-5

نمره)5/0دو عامل رونق تجارت در دوره صفویه را نام ببرید.(-1

نمره)0,5اهداف حمله روسیه به ایران چه بود؟(یکی از -2

نمره)5/0دو مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید.(- 3

نمره)5/0(سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟ از نظرموفقیت نهضت تنباکو- 4

نمره)1نصف النهارها را تعریف کنید.( -5

)نمره1حرکت وضعی را تعریف کرده و نتایج آن را بنویسید.(- 6

نمره)1) شکل کجا و چگونه به وجود آمده اند؟(Uدره هاي باز و ( -7

نمره)1باد چگونه به وجود می آید؟(-8

نمره)1پوشش گیاهی زیست بوم بیابان چگونه است؟(-9

نمره)1جنگل زدائی یعنی چه؟دو اثر منفی آن را نیز بیان کنید.(-10

نمره)1برید.(بچهار مورد از مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها را نام -11

نمره)1(. چهار مورد از عوامل داخلی نابرابري جهانی را نام ببرید-12

نمره)1شاه عباس چگونه پرتغالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون راند؟ ( -13

موفق باشید: گروه مطالعات اجتماعی



باسمه تعالی
دقیقه  60 زمان: ترم اول  سال تحصیلی 1396-97 امتحان درس مطالعات اجتماعی پایه نهم  

نمره)2جمالت درست را با ص و نادرست را با غ مشخص کنید.( -1
)غ(      آن حرکت وضعی می گویند.ساعت یک بار به دور محور خورشید می چرخد که به24زمین در هر -الف

)غ(   کف اقیانوس ها و دریاها بر عکس سطح خشکی ها هموار است.-ب
)غ(  .                                           زیست بوم ساوان غنی ترین تنوع گیاهی و جانوري را دارد-ج
علت اصلی رشد جمعیت در دویست سال گذشته،کاهش میزان مرگ و میرها بویژه مرگ و میر کودکان بوده-د

)ص(  است.                                                                                  
نمره)2,5جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب پر نمائید.(-2

فقط گیاهانی مانند خزه و گل سنگ می توانند برویند.. .توندرا..در زیست بوم -الف
اندازه گیري می ..درآمد سرانه.لید ناخالص داخلی و .اقتصادي کشورها را با تودي و رشد معموال میزان ثروت ما-ب

.کنند
... می نامندقرون جدیدقرن هاي شانزدهم تا نوزدهم میالدي را در تاریخ اروپا ...-ج
زمین در دو موقع از سال یعنی اول بهار و اول پائیز،درازي روز و شب برابر می شود،یعنی مسیري که منطقه روشن-د

می گویند...اعتدالین(اعتدال بهاري و اعتدال پائیزي)..ست.به این دو زمان ، می پیماید با مسیر منطقه تاریک برابر ا
. از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیري اهمیت زیادي دارد. .فالت قاره..معموال -ه

__________________________________________________________________________________
نمره)2,5گزینه مناسب را عالمت بزنید.(-3
کدامیک از عبارتهاي زیر صحیح است؟-1

خورشید تنها ستاره کهکشان راه شیري است.  -الف
زمین بزرگترین سیاره بیرونی منظومه خورشیدي است.-ب
در سیاره هاي گازي،تعداد قمرها کمتر است.  -ج
عرض جغرافیائی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با مدار استوا بر حسب درجه-د

در میان عوامل موثر بر تنوع زیست بوم ها در جهان کدام عامل مهمترین و بیشترین تاثیر را دارد؟-2
میزان ارتفاع زمین-دآب و هوا-جشکل ناهمواري    -بجنس خاك       -الف

اگر میزان مرگ و میر از میزان موالید بیشتر باشد رشد جمعیت چه ویژگی اي دارد؟-3
انقراض جمعیتی داریم-دمنفی است-جثابت است     -بمثبت است      -الف

کدام گزینه از پیشگامان استعمار نیست؟-4
اسپانیا-فرانسه                              د-جروسیه-بپرتغال                           -الف

شهرهاي باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج و در کدامیک از عهدنامه هاي زیر،ایالت هاي گرجستان و داغستان و-5
؟تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند

د)  مفصل ج) ترکمانچاي             ب)  پاریس                 الف ) گلستان
__________________________________________________________________________________

نمره)2پاسخ کوتاه دهید.(-4
)مدار استوا   و جنوبی تقسیم می کنم. ( یمن یک دایره بزرگ به دور زمین هستم که آن را به دو نیمکره شمال-الف

) بائوباب(  من از درختان مشهور زیست بوم ساوان هستم.                     -ب
)  کریم خان زند(  .من از پادشاهان ایران هستم که داراي لقب وکیل الرعایا می باشم-ج
)وزیر بزرگ  (.من جایگاه باالتري داشتم که داراي لقب اعتمادالدوله نیز بودم،در دوران صفویه، بعد از شاه-د

__________________________________________________________________________________



نمره)11(به سواالت زیر پاسخ دهید.-5
.در کنار دریاها یا امتداد رودهاي بزرگنمره)0,5جلگه هاي پهناور جهان کجا تشکیل شده اند.(-1
.رسیدن به آب هاي آزاد و گرم خلیج فارس و اقیانوس هندنمره)0,5یکی از اهداف حمله روسیه به ایران چه بود؟(-2
)برقرار کردن امنیت 1پاسخ  زیر درست است: هشتدو مورد ازنمره)5/0مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید.(دو-3

توجه ویژه به حفظ )4)مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي 3)نوسازي و کارآمدنمودن تشکیالت حکومتی 2و آرامش
)تاسیس 7)فرستادن دانشجو به اروپا  6)تاسیس دارالفنون 5استقالل کشور و قطع نفوذ و دخالت هاي روسیه و انگلیس 

)استخدام معلمانی از کشورهاي اروپائی بجز روسیه و انگلیس(مثال از 8ه سبک مدرسه هاي اروپائی مدارس جدید ب
اتریش)

میلی 50به سرزمین هاي خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از نمره)0,5زیست بوم بیابان را تعریف کنید.(-4
متر باشد بیابان گفته می شود.

)درازي روز و شب1نمره)0,5.( محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین را بنویسیددو نتیجه مایل بودن -5
)پیدایش فصول مختلف2
بی بهره بودن سپاه ایران از سالح هاي آتشین مانند توپ نمره)0,5دلیل شکست ایران در جنگ چالدران چه بود؟( -6

.و تفنگ برخالف سپاه عثمانی که داراي آنها بود
سواد -3امید به زندگی یا متوسط طول عمر - 2درآمد و رفاه  -1نمره)0,75مالك هاي توسعه انسانی را نام ببرید.( -7

و آموزش
در مهاجرت اجباري، افراد بدون میل و به دلیل نمره)0,75مهاجرت اجباري را تعریف کنید و یک مثال بزنید.(-8

ی و یا جنگ ها و درگیري هاي سیاسی مجبور به ترك محل عواملی چون قحطی،خشکسالی و دیگر حوادث طبیع
زندگی خود می شوند مانند مهاجرت اجباري مردم فلسطین از سرزمین هاي اشغالی یا مهاجرت گروهی از افغان ها یا 

.عراقی ها به کشورهاي همسایه به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورهایشان
دوري و -2زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیائی -1نمره)1نام ببرید.( عوامل موثر بر آب و هواي جهان را-9

فشار هوا و جریان باد-4ارتفاع از سطح زمین  -3نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها 
، ایجاد چین خوردگی هااز نتایج حرکت ورقه ها نمره)1چهار نتیجه حرکت ورقه هاي زمین را نام ببرید.( -10

.استکوه هاي آتشفشانی،شکست ها( گسل ها)،کوه هارشته
ایجاد و گسترش شهرها و روستاها،ساختن -1نمره)1چهار مورد از مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها را نام برید.(-11

ی و تولید فعالیت هاي صنعت-2پل،جاده،ساختمان ها و سد ها بدون برنامه ریزي و توجه به جنبه هاي زیست محیطی 
.شکار و تجارت اعضاي بدن حیوانات-4مصرف گرائی و تولید انبوه زباله  - 3الها در کارخانه ها   انبوه کا

)یکپارچه 1پاسخ زیر درست است: پنجدو مورد از نمره)1دو عامل رونق تجارت در دوره صفویه را نام ببرید.(-12
)ایجاد شبکه وسیعی از راه ها و کاروان سراها در سراسر 2بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور  

)امنیت راه هاي ایران و رفتار پسندیده ماموران 4)اقامت رایگان بازرگانان و مسافران در کاروان سراها  3ایران 
.)ساخته شدن بازارهاي بزرگ در شهرها5ن راهداري با مسافرا

زمین در همان هنگام که به دور محور خود می چرخد به دور نمره)1حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید.(-13
.خورشید نیز می گردد.یک دور کامل زمین به گرد خورشید،یکسال طول می کشد که به آن حرکت انتقالی می گویند

نهضت تنباکو یکی از گسترده ترین جنبش هاي اجتماعی بود که در نمره)5/1ریف کنید.(نهضت تنباکو را تع-14
اعتراض به واگذاري امتیازهاي اقتصادي به بیگانگان شکل گرفت. همچنین نهضت تنباکو نخستین حرکت جدي مردم 

.ایران براي رهائی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی بود

: گروه مطالعات اجتماعیباشیدموفق 


