
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 جای خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.

 بود. ....................... صفویه ی  سس سلسلهؤمالف. 

 انتقال داد.  را از تبریز به قزوینپایتخت .......................  ب.

 گویند.می....................... اند را فرضی که از قطب شمال به جنوب کشیده شدههای نیم دایرهج. 

 .افتد اتفاق می....................... انقالب  ،در نیمکره شمالی ،ماه در روز اول تیرد. 

2 
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 د.ت زیر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتخاب نماییالتوجه به جم با

 مظفرالدین شاه( رخ داد.  -انقالب مشروطه در زمان )ناصرالدین شاه. الف

 دهد. رخ می اعتدالین(  -در روز اول تیر ماه در نیم کره شمالی )انقالب تابستانیب. 

 و شهرهای باکو و گنجه از ایران جدا گردید.ترکمنچای(، گرجستان، داغستان  -ج. به موجب عهدنامه )گلستان

 گویند.می اتمسفر( -گیرند، )لیتوسفره دورتا دور زمین را در بر میبه گازهایی کد. 
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 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

 در سیارات گازی تعداد قمرها کمتر از سیارات درونی است.الف. 

 ای است که یک ساعت را به خود اختصاص داده است. درجه 51هر منطقه زمانی یک قاچ ب. 

 .شاه لقب وکیل الرعایا یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید به جای عنوان نادرج. 

 های آتشفشانی است.  ها و کوهها، رشته کوهخوردگیهای زمین، ایجاد چین. از نتایج حرک ورقه د. 

2 
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 واژگان زیر را تعریف کنید. 

 الف. شیب قاره

 ب. حرکت انتقالی

2 

 2 .چهار عامل موثر بر آب و هوای جهان را فقط نام ببرید 5

 1 منظور از میزان درآمد و رفاه در شاخص توسعه انسانی چیست؟ 6

 1 ساعت واقعی چه تفاوتی با ساعت رسمی دارد؟  7

 1 .مورد از جشنها و آئینهای دوره صفوی را نام ببرید دو 8

 1 زیست بوم ساوان را توضیح دهید.  9

 2  نقالب صنعتی چه تاثیری در اروپا گذاشت؟ا 11

 2  مهم ترین اقدام امیرکبیر چه بود و توضیح دهید.   11

 2 .دانید بنویسیددر مورد نهضت تنباکو هر چه می 12

 1از  1صفحه ی 

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

 (2)گروه  نهم: مقطع و رشته

 نام پدر: ...........................................

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 

 3 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رصادقیینوید م نام دبیر:

 02/12/1311 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 8:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

  شاه اسماعیلالف. 

  شاه طهماسب ب.

 نصف النهارج. 

  تابستانید. 

2 

 مظفرالدین شاهالف. 

 انقالب تابستانیب. 

 گلستانج. 

 اتمسفر د.

3 

 نادرستالف. 

 درستب. 

 نادرست ج.

   درست د.

4 
یب متری ادامه می یابد که به این بخش ش 0222تا  0222بعد از فالت قاره، ناگهان شیب زیاد می شود و تا عمق : الف. شیب قاره

 گویند.قاره  می

  گویند.به حرکت زمین به دور خورشید، حرکت انتقالی می: ب. حرکت انتقالی

هوا و فشار -4ارتفاع از سطح زمین   -3دوری و نزدیکی به اقیانوسها و دریاها    -0زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی      -1 5

 جریان باد

6 
 یک اعضای که است این آن، از منظور .است اجتماعی رفاه و زندگی مطلوب سطح معنای به و دارد اقتصادی میزان درآمد و رفاه جنبه

 غذا، پوشاک، مسکن، چون نیاز مورد خدمات و کاالها به و ندبرخوردار خرید قدرت و مناسب شغل و درآمدکافی از میزان چه به جامعه

 د. دارن دسترسی مناسب زندگی وسایل و فراغت و تفریح آموزش،
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 ساعت از نیتوا نم روزانه زندگی در اما است آسمان در خورشید موقعیت آن مبنای که بود مختلف نهای مکا در واقعی زمان

 رسمی ساعت از واقعی ساعت جای به که کردند توافق المللی، بین اجالس یک در پیش،کشورها سال چندین. کرد استفاده واقعی

درجه پهنا دارد و یک ساعت را به خود  10قاچ ساعتی تقسیم شده است که هر قاچ  04کنند. در ساعت رسمی کره زمین به  استفاده

 نطقه زمانی روی یک قاچ، یک ساعت را به خود اختصاص داده است.اختصاص داده است و هر م

 )ع( حسین مآیین سوگواری اما -نوروز 8
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 در ساوان وسعت بیشترین .است ه شد اقعو استوایی های جنگل مجاورت در که است منفرد و تک درختان با علفزارها منطقه ساوان

 تنوع نظر از ساوان .دارد وجود مرطوب و خشک فصل دو آن، در و است گرم سال، طول تمام در ساوان هوای و آب .آفریقاست قاره

 چون نده،در خواران گوشت و اند فراوان کرگدن و زرافه فیل، گورخر، چون تنومند خواران علف ساوان، در .است غنی بسیار جانوری

 .هستند ساوان مشهور گیاهی ههای گون از بائوباب درختان .یکنند م تغذیه خواران گیاه این از شیر

11 

 و سرعت نرو، ازای .گرفت تولید در را دستی ابزارهای و انسان نیروی جای صنعتی ابزارهای و ماشین نیروی انقالب، این درنتیجه

 طغیانگری نتیجه، در و اروپایی کشورهای سیاسی و نظامی اقتصادی، قدرت افزایش موجب صنعتی انقالب .یافت افزایش تولید میزان

 بیشتر ترتیب، این به .کرد جلب داشتند، مناسبی مصرف بازار یا اوّلیه مواد انسانی، کار نیروی که کشورهایی به را آنها توجه و شد آنها

 .شد بیشتر و بیشتر جهان سطح در نابرابری و دادند افزایش را خود استعماری رقابتهای و ها فعّالیت هاکشور این

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (2)گروه 9مطالعات اجتماعينام درس:

 میرصادقي حاجي نویدنام دبیر: 

 21/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  118: ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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 صادیاقت و اداری مفاسد با مبارزه و حکومتی تشکیالت نوسازی برای را اقداماتی آرامش، و امنیت برقرارکردن از پس امیرکبیر

 .بود ایران در انگلستان و روسیه نفوذ قطع درصدد و داشت کشور استقالل حفظ به های ویژ توجه خارجی، سیاست در او .کرد آغاز

 گرفت تصمیم یدانست، نم کافی را اروپا به دانشجو فرستادن که او .بود دارالفنون مدرسه تأسیس امیرکبیر، اقدامات از یکی

 همچنین او .بیاموزند را جدید فنون و علوم ایرانیان از بیشتری تعداد تا کند تأسیس ایران در جدید یها مدرسه سبک به ای مدرسه

 مدرسه .کرد استخدام دارالفنون مدرسه در تدریس برای )اتریش از مثالً( استعمارگر انگلیس و روسیه جز کشورهایی از را معلمانی

   .کرد کار به شروع او قتل از پیش وزر چند و امیرکبیر برکناری از پس مدتی دارالفنون

12 

 با ت تالبو نام به انگلیسی نفر یک زمان آن در .بود ایران کشاورزی محصوالت ترین عمده از تنباکو و توتون شاه، ندر دوره ناصرالدی

 این براساس .آورد دست به سال پنجاه مدت به را ایران تنباکوی و توتون روشف و خرید انحصاری امتیاز درباریان، به رشوه پرداخت

 هر که بود کرده تعهد نیز تالبوت مقابل، در .بفروشند او از غیر کسی به را خود تنباکوی و توتون محصول یتوانستند نم ایرانیان امتیاز،

 .کند پرداخت ایران حکومت به را خود ساالنه سود چهارم یک همراه به انگلیس لیره 10222 سال

 .کردند مخالفت و اعتراض به شروع مختلف شهرهای در امتیاز، این اقتصادی بارِ زیان نتایج از آگاهی با بازرگانان ویژه به و مردم

 ناییاعت مخالفان خواسته به نشاه ناصرالدی .شدند تنباکو امتیاز لغو خواهان و گرفتند قرار اعتراض این مقدم صف در روحانیان

 .کرد اعالم حرام را تنباکو و توتون از استفاده نهضت، از حمایت در سامرا، در شیعیان تقلید مرجع شیرازی، حسن میرزا اهلل آیت و نکرد

 .کنند خودداری تنباکو و توتون مصرف از و بشکنند را قلیانها نشاه، ناصرالدی کاخ کارکنان حتی و مردم که شد سبب شرعی حکم این

 نخستین تنباکو نهضت .بپردازد تالبوت به نیز خسارت و غرامت و کند لغو را امتیاز شد مجبور شاه ناصرالدین نهضت، رفتنگ اوج با

 نفس به اعتماد حس آن پیروزی و بود داخلی ستم برابر در ایستادگی و خارجی سلطه  و نفوذ از رهایی برای ایران مردم جدّی حرکت

 .کرد تقویت مردم رد را مبارزه و مقاومت روحیه و

 امضاء:                ی میرصادقیجنوید حا نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 22جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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