نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :
نمره به عدد:

نمره به حرروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حرروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

1

با توجه به دانسته های خود بگویید کدام یک از عبارات زیر صحیح و کدام نادرست است.
قطر خورشید حدود  209برابر قطر زمین و جرم آن  33هزار برابر جرم زمین است.
در اول دیماه ،در نیمکره جنوبی بخش کم وسعتتری از کره زمین ،تابش خورشید را دریافت میکند.
در ساوان فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ میتوانند برویند.

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید
موسس سلسلهی قاجاریه توانست  .......................را که آخرین فرمانروای زندیه بود شکست دهد.
شیراز پایتخت ایران در دوران  ...................................بود.
در دوره رنسانس( قرون جدید) ،کشورهای  .................و  .................پیشگامان استعمار بودند( .پرتغال و اسپانیا هم صحیح است)
میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با ..........................................اندازه گیری می کنند.

3

4

5

دو کشور در قاره آسیا و دو کشور در قاره اروپا نام ببرید که دارای رشد منفی جمعیت هستند
اروپا............................. :
آسیا...................... :

ساعت واقعی چه تفاوتی با ساعت رسمی دارد؟ کامل توضیح دهید
.

چرا در اول تیرماه درناحیه مدار قطبی شمال ،طول یک روز  24ساعت و در مدار قطبی جنوب ،طول یک شب  24ساعت است؟
.

0.75

1.25

1

0.5

0.5

شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟( 2مورد). :
6

0.5

دو عامل که موجب کاهش مرگ و میر شده است را نام ببرید.
7

0.5

صفحه 1

نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

شماره داوطلب............................. :

کوههای آتشفشانی چگونه ایجاد میشوند؟
8

9

0.5

تفاوت هوا و آب و هوا در چیست؟
.

0.5

میزان بارندگی در زیستبوم تایگا را با میزان بارندگی در زیستبومهای بیابان و جنگلهای استوایی مقایسه کنید.
10

0.75

ارزش و اهمیت جنگلهای بارانی استوایی در چیست؟ ( 2مورد)
11

1

به کدام شکل از مهاجرت ،اجباری می گویند؟ یک مثال بزنید
12

1
برای پی بردن به وضعیت آموزش و سواد یک کشور ،از چه معیارهایی استفاده میشود؟( 3مورد)

13

0.75

شاه اسماعیل صفوی که بود؟ اقدامات او را بنویسید ( 3مورد)
14

1
عهدنامهی گلستان میان ایران و کدام کشور بسته شد؟ چه نتایجی برای ایران داشت؟

15

1.25

عباس میرزا که بود؟ دو مورد از اقدامات او را بنویسید
16

0.75

صفحه 2

نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

در مورد نهضت تنباکو هر چه میدانید بنویسید.
17

1

چهار عامل موثر بر آب و هوای جهان را فقط نام ببرید.
18

1

مهم ترین عامل تخریب زیستگاهها را بنویسید( 3مورد)
19

0.75

جنگ چالدران میان چه کسانی و در زمان حکومت چه کسی رخ داد؟ نتیجهی آن چه بود؟
20

1

سیاره زمین از چهار محیط تشکیل شده است .همهی آنها را نام ببرید ،یکی را توضیح دهید.
21

1.25

مفاهیم زیر را توضیح دهید

22

-

زیستبوم

-

انقالب زمستانی

-

حرکت انتقالی

-

سیارههای گازی

-

تروپوسفر

2.5

صفحه 3

نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :
نمره به عدد:

نمره به حرروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حرروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

1

با توجه به دانسته های خود بگویید کدام یک از عبارات زیر صحیح و کدام نادرست است.
قطر خورشید حدود  209برابر قطر زمین و جرم آن  33هزار برابر جرم زمین است .صحیح است
در اول دیماه ،در نیمکره جنوبی بخش کم وسعتتری از کره زمین ،تابش خورشید را دریافت میکند .غلط است
غلط است.
در ساوان فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ میتوانند برویند.

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید
موسس سلسلهی قاجاریه توانست .......لطفعلی خان ...........را که آخرین فرمانروای زندیه بود شکست دهد.
شیراز پایتخت ایران در دوران ..........زندیه ...................بود.
در دوره رنسانس( قرون جدید) ،کشورهای ....انگلیس .....و ....فرانسه ......پیشگامان استعمار بودند( .پرتغال و اسپانیا هم صحیح
است)
میزا ن ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با ................تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه...............اندازه گیری می کنند.

3

دو کشور در قاره آسیا و دو کشور در قاره اروپا نام ببرید که دارای رشد منفی جمعیت هستند
اروپا :آلمان ،مجارستان ،لهستان و رومانی
آسیا :ژاپن و روسیه

4

ساعت واقعی چه تفاوتی با ساعت رسمی دارد؟ کامل توضیح دهید
مبنای زمان واقعی ،موقعیت خورشید در آسمان است و در زندگی روزانه نمی توان از آن استفاده کرد .اما ساعت رسمی قردادی است
و کشورها حدود  140سال پیش در یک کنفرانس بین المللی توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند.
(کره زمین برای آنکه یک دور یا  360درجه به دور خود بچرخد 24 ،ساعت وقت الزم دارد .پس اگر  360درجه را به  24قاچ تقسیم
کنیم ،هریک از قاچ ها  15درجه پهنا دارد .هر منطقه زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می دهد).

5

چرا در اول تیرماه درناحیه مدار قطبی شمال ،طول یک روز  24ساعت و در مدار قطبی جنوب ،طول یک شب  24ساعت است؟
زیرا در این روز (اول تیر ماه) انقالب تابستانی در نیمکره شمالی است و ناحیه مدار قطبی شمال به طور کامل در معرض نور خورشید
است ،به دلیل انحراف محور زمین .از این رو در اینجا روز  24ساعته است و بر عکس ،در نیمکره جنوبی در طی  24ساعت نوری
دریافت نمی کند ،بنابراین شب در اینجا  24ساعته است.

6

شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟( 2مورد) :شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی
نظمی سران ایل های قزلباش ،حکومت والیت ها را از آنان گرفت و به افرادی غیر از قزلباش ها سپرد .همچنین در کنار سپاه قزلباش،
سپاه جدیدی از افراد غیر قزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان ،این سپاه را به توپ و تفنگ مجهز کرد.
دو عامل که موجب کاهش مرگ و میر شده است را نام ببرید.

7

 .1بهبود بهداشت

 .2بهبود تغذیه
صفحه 1

نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :

8

9

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

کوههای آتشفشانی چگونه ایجاد میشوند؟
گاهی مواد مذاب (ماگما) از سمت گوشته به طرف پوسته حرکت می کنند و به آن فشار وارد می آورند .اگر مواد مذاب از پوسته راهی
برای خروج پیدا کنند و فوران کنند ،کوه های آتشفشانی را به وجود می آورند.
تفاوت هوا و آب و هوا در چیست؟
هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره (اتمسفر) در یک محل و در مدت زمانی کوتاه است .اما آب و هوا وضعیت هوا کره در یک ناحیه در
مدت زمانی نسبتا طوالنی است.
میزان بارندگی در زیستبوم تایگا را با میزان بارندگی در زیستبومهای بیابان و جنگلهای استوایی مقایسه کنید.

10

در زیست بوم تایگا بارندگی بین  250تا  500میلی متر و زمین همیشه مرطوب است .در جنگل های استوایی رطوبت حدود 80
درصد و میزان بارندگی ساالنه  2500میلی متر است .در بیابان که گرم و خشک هستند ،میزان بارندگی سالیانه کمتر  50میلی متر
می باشد.

11

ارزش و اهمیت جنگلهای بارانی استوایی در چیست؟ ( 2مورد)
 . 1غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد .بخش عمده ای از تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل هاست .جنگل های استوایی را
ریه های زمین نامیده اند .زیرا این جنگل ها حدود  50درصد اکسیژن سیاره زمین و  50درصد رطوبت جو را تولید می کنند و به
همین دلیل بر آب و هوای زمین تاثیر می گذارند . 2 .جنگل های استوایی خاستگاه اولیه بسیاری از درختان میوه جهان مانند موز و
نارگیل بوده است . 3( .امروزه از این جنگل ها انواع محصوالت غذایی ،دارویی و مواد اولیه صنعتی به دست می آید).

12

به کدام شکل از مهاجرت ،اجباری می گویند؟ یک مثال بزنید
در مهاجرت اجباری ،افراد بدون میل خود و به دلیل عواملی چون قحطی ،خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ و درگیری
های سیاسی مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند .مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین یا مهاجرت گروهی از افغان ها یا
عراقی ها به کشورهای همسایه به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورهایشان.
برای پی بردن به وضعیت آموزش و سواد یک کشور ،از چه معیارهایی استفاده میشود؟( 3مورد)

13

معیارهای مختلفی از جمله  .1میزان با سوادی یا تعداد بزرگساالن باسواد .2 ،درصد ثبت نام کل کودکانی که در سن تحصیل اند.3 ،
میانگین سال های تحصیل در یک کشور .4( ،میزان باسوادی و تحصیل دختران و  .5تعداد معلم به ازای دانش آموز)

14

شاه اسماعیل صفوی که بود؟ اقدامات او را بنویسید ( 3مورد)
او یکی از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی و اولین پادشاه صفوی بود .شاه اسماعیل به کمک نیروی نظامی قزلباش ها ،نخست
شروانشاهان و آق قویونلوها را شکست داد و پس از تسلط بر تبریز خود را شاه ایران خواند .1 .یکی از مهم ترین اقدامات وی ،رسمی
کردن مذهب شیعه بود .2 .شاه اسماعیل حاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت و با شکست دادن ازبک ها در
خراسان بر سراسر ایران مسلط شد .3( .در نتیجه موفقیت های سیاسی و نظامی او ،حکومت کشور ما یکپارچه و نیرومند شد ،به
طوری که قلمرو آن به حدود قلمرو دوره ساسانی رسید).

صفحه 2

نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

عهدنامهی گلستان میان ایران و کدام کشور بسته شد؟ چه نتایجی برای ایران داشت؟
15

این عهد نامه بی ن ایران و روسیه بسته شد .به موجب این عهد نامه ،ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از
حاکمیت ایران خارج شدند و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند.

16

عباس میرزا که بود؟ دو مورد از اقدامات او را بنویسید
عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار و فرمانده سپاه ایران بود که برای نوسازی و اصالح امور کشور تالش هایی کرده است .1 .یکی
از اقدامات او برای پیشرفت ایران فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید بود .این افراد و کسان دیگری که
پس از این ها برای تحصیل به اروپا رفتند ،به تدریج زمینه آشنایی ایرانیان را با تمدن اروپا فراهم آوردند .2 .همچنین عباس میرزا
برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی دستور داد کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند.

17

در مورد نهضت تنباکو هر چه میدانید بنویسید.
نهضت تنباکو یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی بود که در اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان شکل گرفت.
در دوره ناصرالدین شاه ،یک نفر انگلیسی به نام تالبوت با پرداخت رشوه به درباریان ،امتیاز انحصاری خرید و فروش توتون و تنباکوی
ایران را به مدت پنج سال به دست آورد .در آن زمان ،توتون و تنباکو از عمده ترین محصوالت کشاورزی ایران بود .بر اساس این امتیاز،
ایرانیان نمی توانستند محصول خود را به کسی غیر از تالبوت بفروشند .در مقابل تالوبت نیز تعهد کرده بود که هر سال  15000لیره
انگلیس به همراه یک چهارم سود ساالنه خود را به حک ومت ایران پرداخت کند .مردم به ویژه بازرگانان با آگاهی از نتایج زیانبار این
امتیاز ،در شهرهای مختلف اعترلض کردند .روحانیان در صف مقدم این اعتراض قرار داشتند و خواهان لغو آن شدند .ناصرالدین شاه به
خواسته آنها توجهی نکرد و آیت ا ...میرزا حسن شیرازی مرجع تقلید شیعیان در سامرا ،در حمایت از نهضت ،استفاده از توتون و تنباکو
را حرام اعالم کرد .این حکم سبب شد که مردم قلیان ها را شکستند و مقدار زیادی توتون و تنباکو را آتش زدند .با اوج گرفتن نهضت،
ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز و پرداخت غرامت و خسارت به تالبوت شد.
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چهار عامل موثر بر آب و هوای جهان را فقط نام ببرید.
 .1زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی  .2دروی و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها  .3ارتفاع از سطح زمین  .4فشار هوا و جریان
باد
مهم ترین عامل تخریب زیستگاهها را بنویسید( 3مورد)
 .1فعالیت های صنعتی و تولید انبوه کاالها در کارخانه ها  .2مصرف گرایی و تولید انبوه زباله  .3ایجاد و گسترش شهرها و
روستاها ،ساختن پل ،جاده ،ساختمان ها و سدها بدن برنامه ریزی و توجه به جنبه های زیست محیطی ( .4شکار و تجارت اعضای
بدن حیوانات)
جنگ چالدران میان چه کسانی و در زمان حکومت چه کسی رخ داد؟ نتیجهی آن چه بود؟
این جنگ میان دو کشور ایران و عثمانی در چالدران (در نزدیکی شهر خوی امروزی) رخ داد ،شاه اسماعیل و سربازانش شجاعت
زیادی نشان دادند اما سپاه عثمانی به کمک سالح های آتشین مثل توپ و تفنگ که سپاه ایران از آن بی بهره بود ،پیروز شد .پس از
جنگ چالدران ،تبریز به اشغال عثمانی ها در آمد اما مقاومت مردم آنها را وادار به عقب نشینی کرد.
سیاره زمین از چهار محیط تشکیل شده است .همهی آنها را نام ببرید ،یکی را توضیح دهید.
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 .1سنگ کره یا لیتوسفر  .2آب کره یا هیدروسفر  .3هواکره یا اتمسفر  .4زیست کره یا بیوسفر
سنگ کره :بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است.
صفحه 3

نام و نام خانوادگی....................... :

پایه و رشته  :نهم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

مدیریت منطقه 4

تاریخ امتحان 1394/10./14 :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95

مدت امتحان90. :دقیقه.

(آب کره :شامل اقیانوس ها و دریاها ،دریاچه ها ،رودها و بقیه آب های سطحی ،آب های زیر زمینی ،یخچال ها و نزوالت جوی می
شود).
(هواکره :شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فراگرفته اند).
( سه محیط دیگر با هم سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی زیست کره مناسب می سازند).
مفاهیم زیر را توضیح دهید
-

زیستبوم

یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه مشخصی را به وجود می آورند.
هر زیست بوم از چند بوم سازگان یا اکوسیستم تشکیل شده است.
-

انقالب زمستانی

در اول دی ماه ،در نیمکره شمالی بخش کم وسعت تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می کند و روزها کوتاه تر از شب
هاست .در اول دی ماه خورشید به مدار راس الجدی در نیمکره جنوبی عمودی می تابد .در نتیجه در نیمکره شمالی اول دی کوتاه
ترین روز سال است که به آن انقالب زمستانی می گویند.
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حرکت انتقالی

زمین در همان هنگام که به دور محور خود می چرخد ،به دور خورشید نیز می گردد .یک دور کامل زمین به گرد خورشید یک سال
طول می کشد که به آن حرکت انتقالی می گویند.

-

سیارههای گازی

منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است .چهار سیاره نزدیک به خورشید که سطح سنگی و جامد دارند و چهار سیاره دورتر که از
گازهای مختلف تشکیل شده اند و به آنها سیاره های گازی یا بیرونی می گویند .این سیاره ها شامل برجیس ،کیوان ،اورانوس و نپتون
است.

-

تروپوسفر

هواکره از الیه های مخلف تشکیل شده است .پایین ترین الیه ،که نزدیک به سطح زمین است ،تروپوسفر نام دارد .تشکیل ابرها و
بسیاری از تغییرات آب و هوایی در این الیه صورت می گیرد.

صفحه 4

