
 صفحه 2 :اتصفحتعداد  

0011/ 01/      تاریخ امتحان: 

 :شروعساعت  

دقیقه 01 مدت امتحان: 

نمره 21بارم:        سؤال 8 :تعداد سؤال 

بسمه تعالی  

نام خانوادگی:  و نام 

 :شماره کالس 

نام آموزشگاه: 

دبیر مربوطه: 

اداره کل آموزش و پرورش استان

اداره آموزش و پرورش شهرستان

 دیماه – اول/ نوبت  نهمپایه مطالعات اجتماعی امتحان 

دانش آموزان عزیز سؤاالت داده شده را با دقت بخوانید و بدون عجله و شتاب به هر یک پاسخ دهید.

بارم سواالت  ردیف

2  .صحیح و غلط را مشخص کنید

غلطصحیح .    دارد قرار آن مرکز در دیخورش که باشدیم ستاره کیو  ارهیس هشت از متشکل یشمس منظومه( 0

غلط صحیح .کرد اعالم رانیا کشور یرسم مذهب را عهیش مذهب یصفو قدرتمند پادشاه اول عباس شاه( 2

غلط    صحیح    .است نیزم کره انوسیاق نیپهناورتر آرام انوسیاق و جهان فالت نیبلندتر تبت فالت (3

غلط صحیح .باالست عمر متوسط ای دیام دارد وجود هیتغذ سوء که ییکشورها در( 0

1

2 گزینه درست را عالمت بزنید.

؟است «ساوان» بوم ستیز درباره یحیتوض نهیگز کدام( 0

یشمال منجمد انوسیاق هیحاش و شمال قطب کینزد در یا هیناح( ب انهیسال یبارندگ زانیم نیکمتر با خشک ینیسرزمالف( 

ستوااِ یها جنگل مجاورت در منفرد و تک درختان با علفزار یامنطقهد(  برگ یسوزن و مخلوط یها جنگل داشتن با یا هیناح( ج

 می باشد؟ ریرکبیام اقدامات از کی کدام( 2

روس یروهاین با مقابله یبرا مردم جیبسب(  تنباکوتوتون و  از استفاده میتحرالف( 

 دارالفنون مدرسه تأسیسد(  سیانگل کشور از معلمان استخدامج( 

 کدامند؟ دارند یاهیگ پوشش زانیم و نوع بر را ریثأت نیشتریب که یعنصر دو( 3

ریتبخ و یاهیگ پوشش نوع( د خاک جنس و نیزم ارتفاع زانیم( ج بارش و دمامیزان ( ب  هوا و آب و یناهموار شکل( الف

 ؟بود کشور کدام قاجار دوران در انگلستان مستعمره نیمهمتر( 0

یعثماند(  هندوستان( ج رانیاب(  افغانستانالف( 

2

2  کنید.کامل با کلمات مناسبی جاهای خالی را 

.ندیگو یم نقطهآن .... .............................................. را مشخص النهار نصف کی و مدار کی یرو نیزم کره از نقطه هر داشتن قرار (0

.ندیگو یم.... ............................................... را درجه حسب بر مبدا النهار نصف با نیزم کره یرو بر نقطه هر فاصله (2

.ندیگو یم.... ............................................ را درجه حسب بر استوا مدار با نیزم کره یرو بر نقطه هر فاصله (3

.ندیگو یم.... ........................................... را خود محور دور به کباری ساعت ۴۲ هر در نیزم چرخش (0

3

2 بنویسید. را ریز اصطالحات از کی هر منظور

 :تیجمع یمنف رشد (0

 :ییزدا جنگل (2

 :بوم ستیز (3

 :مهاجرت (0

4

1صفحه   ادامه سؤاالت در صفحه بعد   
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 2صفحه                         ماهنوبت اول دی  /مطالعات نهمالت ادامه سؤا                                نام و نام خانوادگی:       

 ؟ ستمیک من :نامه یمعرف 1

 نمودم. من ............................. هستم. سیتاس را هیافشار سلسله و کردم رونیب کشور از را یعثمان و هیروس یروهاین و سرکوب را افغان مهاجمان (0

 م. من .................................. هستم.دیبرگز خود یبرا را ایعاالرّ لیوک عنوان و منمود یم توجه مردم شیآسا و صلح و یعموم رفاه به (2

 .............. هستم....من ....................نامه گلستان به ایران تحمیل شد و گرجستان و داغستان از ایران جدا شدند. زمان من عهد در (3

 ................... هستممن ................. صدر اعظمی خودم انتخاب نمودم.به سال حکومت کردم و در ابتدای سلطنتم امیر کبیر را  05 (0

 

 

5 

 .دیکن مشخص با عالمت را ریز یها مهاجرت هر یک از  نوع 1

 یاریاخت یاجبار یخارج داخلی انواع مهاجرت

     یاسیس یها یریدرگ و ها جنگ ،یخشکسال ، حوادث،یقحط لیدل به مهاجرت -1

     برای رفاه بیشتر ۴5و  11در قرن شده تصرف تازه یها نیسرزم به انییاروپا مهاجرت -۴

     برعکس ای و شهرها به انییروستا مهاجرت -3

      گرید کشور به کشور کی از مهاجرت -۲

6 

 .دهیدکوتاه  به سؤاالت زیر پاسخ  2

 امیک نسبت به دیگری بیشتر است؟وسعت کد ،ی کره زمیناز میان خشکی ها و آب ها (0

 بنویسید.صفویه را نام یکی از شخصیت های علمی یا فلسفی دوران فقط  (2

 ی در معرض خطر قرار می گیرد؟تنوع زیستی چه زمان (3

 یا به صورت موج چه می گویند؟به حرکات آب در (0

 

7 

 به سؤاالت زیر پاسخ بدهید. 8

 ؟ عقب؟چرا ای بکشد جلو را خود ساعت دیبا او ایآ کرد حرکت ژاپن سمت به تهران از مایهواپ با صبح 15 ساعت دیسع (0

 .دیسیبنو را ن زندگی می کنیمآبر روی  هسیاره ای ک  دهنده لیتشک طیمح چهار (2

 مورد چهار .دیببر نام را شوند یم جهان در ها ستگاهیز بیتخر باعث که یعوامل نیمهمتر (3

 ؟شوندیم کشور کی سطح در ینابرابر و یعدالت یب باعث چگونه یداخل عوامل دیده حیتوض (0

  ؟چرا ؟شد روزیپ سپاه کدام (ب ؟رخ داد یعثمانحکومت  و یصفو لیاسماع شاه انیم یجنگ چه( الف (5

 مورد دو ؟شد یم صادر ییاروپا یکشورها به ییکاالها چه انیصفو دوران در (0

 ؟داشت یتیاهم چه یاجتماع و یاسیس نظر از تنباکو نهضت تیموفق (7

 .دیببر نام فقط را جهان یهوا و آب بر موثر عوامل از مورد چهار (8

 

8 

                  
 دیباش موفقنمره به عدد و حروف:                                                                                               جمع بارم            20
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 دیماه-اول نوبت                                                نهم پایه مطالعات اجتماعی درس پاسخنامه                                                                                    خدا نام به

  /  :  /آزمون تاریخ                                                         (              اول دوره)     :     دبیرستان                                         :                  دبیر خانوادگی نام و نام
 نمره 5/0هر مورد صحیح           غلط-4      حیصح -3     غلط -2     حیصح -1 1

 نمره 5/0ج                         هر مورد صحیح -4ب       -3د      -2د      -1 2

 نمره 5/0ی          هر مورد صحیح وضع حرکت-4  ییایجغراف عرض -3  ییایجغراف طول -2  یایجغراف مختصات -1 3

  (.شود رهایم و مرگ از کمتر دیموال زانیم یا هرگاه .)ندیگو یم تیجمع یمنف رشد آن به برسد صفر از کمتر به کشور کی تیجمع رشد درصد اگر -1 4

 .برند یم اره با را ها درخت یا سوزانند یم را ها جنگل کار نیا یبرا هیناح کی در ها جنگل کامل بردن نیب از یعنی ییزدا جنگل -2

 .آورند یم وجود به را یمشخص هیناح و کنند یم یزندگ جانوران و اهانیگ از یخاص انواع آن در که است ییایجغراف عیوس هیناح کی بوم ستیز -3

 یزندگ ای کار منظور به گرید یجا به ییجا از مردم رفتن یعنی مهاجرت -4
 نمره 5/0هر مورد صحیح 

 نمره 25/0قاجار      هر مورد صحیح  شاه نیناصرالد -4قاجار          شاه یفتحعل -3     زند خان میکر -2      شاه نادر -1 5
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 یاریاخت یاجبار یخارج داخلی انواع مهاجرت

     یاسیس یها یریدرگ و ها جنگ ی،خشکسال ی، حوادث،قحط لیدل به مهاجرت -1

     برای رفاه بیشتر 20و  11در قرن شده تصرف تازه یها نیسرزم به انییاروپا مهاجرت -2

     برعکس ای و شهرها به انییروستا مهاجرت -3

     گرید کشور به کشور کی از مهاجرت -4

 نمره 25/0هر مورد صحیح 

 (   ییایدر یها انیجر) مد و جز -4 شود بیتخر جانوران و اهانیگ یعیطب ستگاهیز که یزمان -3 یمجلس عالمه - ییبها خیش -مالصدرا -ردامادیم -2 ها آب -1 7
 نمره 5/0هر مورد صحیح                                                                       

 5/0. کندی م طلوع رانیا از زودتر آنجا در دیخورش و دارد قرار رانیا شرق در یمالز چون 5/0  بکشد جلو را خود ساعت دیبا( 1 8
 
 25/0ذکر چهار مورد و هر مورد صحیح  (وسفریب زیست کره) -4(  اتمسفر) جو ای هواکره -3 (دروسفریه) کره آب-2 )لیتوسفر(کره سنگ -1(  2
 
 تجارت و شکار - زباله انبوه دیتول و ییگرا مصرف -  کارخانه در کاال انبوه دیتول و یصنعت یهاتیفعال - جاده و پل ساختن و روستاها و شهرها گسترش و جادیا( 3

 25/0ذکر چهار مورد و هر مورد صحیح       واناتیح بدن یاعضا
 
 غفلت و حیصح تیریمد نبود تالش و کار انگاشتن تیاهم کم ای یتنبل مانند غلط یها عادت و هافرهنگ یبرخ وجود و استعداد گانگانیب به حکومتها یوابستگ( 4
                   .ندیآ یم حساب به ینابرابر آمدن وجود به یداخل لیدال جمله از مردم نیب مشارکت و وحدت نبودن و کشور هر  یداخل یهاتیظرف و استعدادها از

 اشاره به دو مورد از کل توضیحات نمره کامل را دارد.و  -نمره 1توضیح کامل 
 
 5/0. بود بهره یب آنها از رانیا سپاه که بود تفنگ و توپ مانند نیآتش یها سالح یدارا یعثمان سپاه رایز 25/0ی عثمان سپاه 25/0 چالدران جنگ( 5

 
 5/0ذکر دو مورد و هر مورد صحیح     سینف یها یقال -3 حریر و یشمیابر یمخمل یها پارچه -2  خشکبار -1 :مانند یمحصوالت( 6

 
 نفس به اعتماد حس آن یروزیپ و 5/0 بود یداخل ستم برابر در یستادگیا و یخارج سلطه و نفوذ از ییرها یبرا رانیا مردم یجد حرکت نینخست تنباکو نهضت( 7
 5/0.کرد تیتقو مردم در را مبارزه و مقاومت هیروح و
 
 باد انیجر و هوا فشار-4  نیزم سطح از ارتفاع-3  اهایدر و ها انوسیاق به یکینزد و یدور -2 ییایجغراف عرض و دیخورش تابش هیزاو -1( 8

 25/0ذکر چهار مورد و هر مورد صحیح 
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 ارائه شده توسط مولفین دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش ماه(دی)درس مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولبارم بندی 
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