
 میان نوبت اول: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 نهمپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 32/8/49: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان مطالعات اجتماعی: نام درس 

 دقیقه  94 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 

    

)شکًَمىدتر( از آفریىش مردم است يلی بیشتر  گتر ي، بسیار بسر قطعا آفریىش آسمان َا ي زمیه  

 (75)سًرٌ غافر آیٍ  .مردم ایه را درک ومی کىىد 

 4     سواالت چهار گسینه ای  

 هٌظَهِ ضوسی ) خَرضیذی ( دارای چٌذ سیارُ است ؟   1

 د( ّیچىذام سیارُ 6ج(  سیارُ 8ب(  سیارُ 4الف(   

 لطز خَرضیذ :   2

 ّشار تزاتز جزم سهیي 33ز لطز سهیي ٍ جزم آى تزات 109الف(   

 ّشار تزاتز جزم سهیي 55تزاتز لطز سهیي ٍ جزم آى  108ب(   

 ّشار تزاتز جزم سهیي 15تزاتز لطز سهیي ٍ جزم آى  100ج(   

 ّشار تزاتز جزم سهیي 40تزاتز لطز سهیي ٍ جزم آى  109د(   

 خَرضیذی : تفاٍت سیارُ ّای درًٍی ٍ تیزًٍی هٌظَهِ   3

 الف( اس ًظز هذار گزدش درًٍی ّا تِ خَرضیذ ًشدیىتز ٍ تیزًٍی ّا دٍرتزًذ  

 ب( اس ًظز جٌس درًٍی ّا سطح سٌگی ٍ جاهذ ٍ تیزًٍی ّا اس جٌس گاس ّستٌذ  

 ج( در سیارُ ّای گاسی تؼذاد لوزّا تیطتز است  

 د( توام هَارد  

 :  ٍسؼت آب ّای سطح سهیي ًسثت تِ خطىی ّا  4

 درصذ 72د( حذٍد    درصذ 87ج( حذٍد  درصذ 41ب( حذٍد  درصذ 71الف( حذٍد   

 وَُ ّای جَاى :   5

 ضىل دارًذ Uب( ضیة هالین ٍ درُ ّای آتزفتی  ضىل دارًذ Vالف( تسیار هزتفغ ٍ درُ ّای   

 د( تسیار هزتفغ ٍ درُ ّای تاس دارًذ ضىل دارًذ Vج( ضیة ّای هالین ٍ درُ ّای   

 ػثارتٌذ اس : هْوتزیي ػَاهل ٍ تغییز ضىل ًاّوَاری ّا   6

  الف( فزسایص ، ػَاهل طثیؼی ، فؼالیت ّای اًساى  

 ادّاتب( فزسایص ، ػَاهل طثیؼی ،   

  ج( فزسایص ، فؼالیت ّای اًساى ، آب دریاّا  

 ، آتص فطاى ّا د( فؼالیت ّای اًساى ، ػَاهل طثیؼی  



 
 

 ت لارُ ) ایَاى خطىی ( : فال  7

 هتز 200ب( ًاحیِ ون ػوك تا صرفای ووتز اس  هتز 200الف( ًاحیِ ػویك تا صرفای تیطتز اس   

 هتز 300د( ًاحیِ هسطح تا صرفای  هتز 2000ج( ًاحیِ ػویك تا صرفای تیطتز اس   

 چزا آب دریای احوز تسیار ضَرتز اس آب دریای ضوال است ؟   8

  ون ، ًشدیىی تِ هٌاتغ ًوىی ، تثخیز سیادالف( ػوك   

 ب( ػوك ون ، ػثَر ٍ هزٍر وطتی ّای ًفتىص  

 ج( ػوك ون ، تثخیز سیاد ، دٍری اس جزیاى ّای دریایی  

  د( ػوك ون ، دٍری اس الیاًَس ّا ، تثخیز سیاد  

 هؼٌی آب ٍ َّا :  9

 ى طَالًیالف( ٍضؼیت َّاووزُ ) اتوسفز( در یه ًاحیِ در هذت سها  

 ب( ٍضؼیت تارًذگی ٍ تثخیز در یه ًاحیِ است  

 یه ًاحیِ در هذت طَالًی یج( ٍضؼیت دها  

 د( ّیچىذام   

تزای پز تزدى تِ ًَع آب ٍ َّای یه ًاحیِ دادُ ّای آهاری هزتَط تِ دها ، تارش ، رطَتت تاد را رد طَل   10

 :هذت جوغ آٍری ٍ تا هیاًگیي هحساتِ هی ضَد 

 سال 30د( تیطتز اس  سال 20ج( تیطتز اس  سال 10ب( تیطتز اس  سال 5( تیطتز اس الف  

 الیِ اسى در وذام تخص َّاوزُ لزار دارد ؟  11

 ب( اٍلیي ًمطِ تزٍپَسفز الف( آخزیي ًمطِ تزٍپَسفز  

 د( ّیچىذام  ج( در ًشدیىی لیتَسفز  

 تاد چیست ؟   12

 ار تیطتزی دارد تسوت جایی وِ فطار ووتزی داردالف( حزوت َّا اس جائی وِ فط  

 ب( حزوت َّا اس جائی وِ فطار ووتزی دارد تسوت جایی وِ فطار تیطتزی دارد  

 ج( حزوت َّا اس لطة ضوال تسوت لطة جٌَب  

 حزوت َّا اس سوت استَا تطزف لطثیيد(   

 ّزچِ اس سطح سهیي تاالتز تزٍین :   13

 ب( فطار َّا ون هی ضَد ی ضَدالف( فطار َّا سیاد ه  

 د( ّیچىذام   ج( تغییزی ًوی وٌذ  

 در تٌَع سیست تَم ّا ............................ تیطتزیي تأثیز را دارد .  14

 د( هَارد الف ٍ ب ٍ ج ج( آب ٍ َّا ب( هیشاى ارتفاع الف( ًاّوَاری ّا  



 

 ثز هی گذارًذ : در سیست تَم ّا تز ًَع ٍ هیشاى پَضص گیاّی ا  15

 د( ًاّوَاری ّا ٍ آب ٍ َّا  ج( دها ٍ تارش ب( خان ٍ تارش الف( آب ٍ َّا  

 هْوتزیي ػاهل رٍیص گیاُ :   16

 د( ًاّوَاری ٍ تارش ج( خان ٍ تارش ب( دها ٍ خان الف( تارش ٍ دها  

 5    جمالت زیر را کامل کنید.   

َح ............................... ٍ ................................. دارًذ ٍ تِ آى ّاا سایارُ   چْار سیارُ ًشدیه تِ خَرضیذ وِ سط  1

 ّای ............................... هی گَیٌذ. 

............ تزای درجِ تٌذی ًصف الٌْارّا ًصف الٌْاری وِ اس رصذخاًِ ............................... در ضْز ...................  2

 ػثَر هی وٌذ تِ ػٌَاى ًصف الٌْار ............................... اًتخاب وزدُ اًذ. 

اى ػثارتست اس ............................... آى هىاى تا ًصف الٌْار ............................... تز حسة ىطَل جغزافیایی ّزه  3

  ...............................  

 در دٍ هَلغ اس سال یؼٌی ............................... ٍ ............................... دراسی رٍس ٍ ضة تزاتز هی ضَد.   4

فالت ............................... تلٌذتزیي فالت جْاى ٍ الیااًَس ............................... پٌْااٍرتزیي الیااًَس جْااى ٍ       5

 یي ًمطِ جْاى ............................... هی تاضذ. گَدتز

 حزوات وَُ سائی تاػث ............................... یا ............................... ) درسُ ٍ گسل ( در پَستِ سهیي هی ضًَذ.   6

.............. ٍ ............................... در اػواق آب وااٍش ّاای   دضَاری ّایی هاًٌذ ............................... ٍ .................  7

 ػلوی را تا هطىل رٍتزٍ هی وٌذ. 

هتزی اداهِ هی یاتاذ. تاِ ایاي تخاص      5000تا  2000تؼذ اس فالت لارُ ًاگْاى ضیة سیاد هی ضَد ٍ تا ػوك   8

 ............................... هی گَیٌذ. 

 پاسخ دهید. به سواالت زیر   

 25/1  ی ضًَذ ؟ یه هثال تشًیذ. ی تاػث تاال آهذى الیِ ّای رسَتچِ ػاهل  1

 

 

  2شماره صفحه :  پایه نهم مطالعات اجتماعی ...................      ..........نام خانوادگی ................ نام و

    

 



 1   زیي ػَاهلی وِ هَجة تغییز چْزُ سهیي هی ضًَذ وذاهٌذ ؟ هْوت  2 

 

 1    ػَاهل هؤثز تز آب ٍ َّای جْاى وذاهٌذ ؟   3

 

 1    طَل جغزافیایی را تؼزیف وٌیذ.   4

 

 1     حزوت اًتمالی چیست ؟   5

 

 75/0  هْوتزیي ػَاهلی وِ هَجة تغییز ضىل ًاّوَاری ّای سهیي هی ضًَذ وذاهٌذ ؟   6

 

 1    هْوتزیي هٌاطك وزُ سهیي اس ًظز آب ٍ َّا وذاهٌذ ؟   7

 

 1   الیاًَس ّا ٍ دریاّا چگًَِ در تؼذیل آب ٍ َّا هؤثزًذ ؟   8

 

 1    هَرد (  4هْوتزیي سیست تَم ّای جْاى را ًام تثزیذ. )   9

 

 1  است ؟  ٍاحذّایی تطىیل ضذُچِ سیست تَم ) تیَم( را تؼزیف وٌیذ ٍ تگَییذ ّز تیَم اس   10

 

 1     ِ اسى چیست ؟ یفایذُ ال  11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


