
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
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 جای خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.

 د. رین فرمانروای زندیه بود شکست دهی قاجاریه توانست ....................... را که آخ سس سلسلهؤمالف. 

 .بود....................... شیراز پایتخت ایران در دوران ب. 

 .گویند آن نقطه می....................... ه زمین روی یک مدار ویک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن ها هر نقطه از کرج. 

 .افتداتفاق می....................... انقالب  ،در نیمکره شمالی ،در روز اول تیرماهد. 
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 د.ینه داخل پرانتز را انتخاب نماییت زیر یکی از دو گزالتوجه به جم با

 ها است.گسل( جز عوامل بیرونی در تغییر شکل ناهمواری -فرسایش آبی ) الف.

 کردند. روسیه( از شمال شرقی به مرزهای ایران حمله می -پیش از دوره صفویه )ازبکانب. 

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

 داخلی( منظومه شمسی است.  -سیارات )خارجید. مریخ جز 
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 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

 .مهاجرت روستاییان به شهرها را مهاجرت خارجی میگویندالف. 

 داخلی و درآمد سرانه اندازه گیری میکنند. میزان رشد اقتصادی کشورها را با تولید ناخالصب. 

 .لقب وکیل الرعایا یعنی نماینده مردم را برای خود برگزیدشاه  نادر به جای عنوانج. 

 های آتشفشانی است.  ها و کوهها، رشته کوهخوردگیهای زمین، ایجاد چین. از نتایج حرک ورقه د. 
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 واژگان زیر را تعریف کنید. 

 قاره فالتالف. 

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

 1 .دو عامل که موجب کاهش مرگ و میر شده است را نام ببرید 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 .مقایسه کنید بومهای بیابان  زان بارندگی در زیستبوم تایگا را با می یزان بارندگی در زیستم 9

 2 ارزش و اهمیت جنگلهای بارانی استوایی در چیست؟  11

 2 . عباس میرزا که بود؟ دو مورد از اقدامات او را بنویسید 11

 2 .دانید بنویسیددر مورد نهضت تنباکو هر چه می 12

 1از  1صفحه ی 

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

 (1)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
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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  لطفعلی خان الف.

 زندیهب. 

  مختصات جغرافیاییج. 

  تابستانید. 

2 

 فرسایش آبیالف. 

 ازبکانب. 

 گلستانج. 

 داخلید. 
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 نادرستالف. 

 درستب. 

 نادرست ج.

 درستد. 

4 
شودکه به متر دیده می 022ژرفای کمتر از  ای کم عمق بادر جاهایی که اقیانوس با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه: قاره فالتالف. 

 گویند.آن فالت قاره می

 گویند.حرکت زمین به دور خودش را حرکت وضعی می: وضعی ب. حرکت

فشارهوا و جریان  -4ارتفاع از سطح زمین   -3ا   دوری و نزدیکی به اقیانوسها و دریاه -0زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی      -1 5

 باد

  بهبود تغذیه -2              بهبود بهداشت -1 6

7 

 ساعت از یتوان نم روزانه زندگی در اما است آسمان در دخورشی موقعیت آن مبنای که بود مختلف نهایکام در واقعی زمان

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

و یک ساعت را به خود اختصاص درجه پهنا دارد  11قاچ ساعتی تقسیم شده است که هر قاچ  04کنند. در ساعت رسمی کره زمین به 

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

 آیین سوگواری اما حسین -نوروز 8

 مرطوب همیشه زمین و متر میلی 122 تا 012 بین بارندگی .است درجه صفر از کمتر دما میانگین سال از ماه 6 در ،تایگا منطقه در 9

 است.  میلیمتر 12 از کمتر آنها سالیانه بارندگی میزاناما در بیابان  .است

تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگهاست. این  %51جنگلهای بارانی استوایی، غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را در جهان داراست.  11

 کنند. از اکسیژن و رطوبت جوی زمین را تامین می  % 12جنگلها ریه زمین نامیده میشوند و 
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 و کشور آن نظامی های پیشرفت بر صنعت و علم تأثیر متوجه  روسیه. او با جنگ جریان در ایران لشکر فرمانده و فتحعلیشاه ولیعهد

 نظامی پیشرفته تجهیزات و دانش از آنها برخورداری جنگ، در را ها روس قوت نقاط از یکی میرزا عباس .شد اروپایی کشورهای دیگر

 ایران سپاهیان زیاد نشود،تعداد ایجاد ایران در صنعتی و علمی های پیشرفت جهت در تغییراتی تا که رسید نتیجه این به او .دانست می

 فرستادن ایران، فتپیشر برای الزم اقدامات از یکی میرزا، عباس گمان به .نیست کافی پیروزی برای آنها، های فداکاری و دالوری و

 و رفتند اروپا به پزشکی و نظامی فنی، ههای رشت در تحصیل برای افراد این .بود جدید فنون و علوم فراگیری برای انگلستان به افرادی

 کشورهای اوضاع از آگاهی برای همچنین میرزا سعبا .آوردند فراهم را اروپایی کشورهای دستاوردهای با آشنایی ه زمین تدریج به

 .کنند ترجمه فارسی به کشورها آن تاریخ موضوع در را هاییبکتا داد دستور اروپایی،

 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

 (0)گروه 9مطالعات اجتماعينام درس:

 میرصادقي حاجي نویدنام دبیر: 

 01/01/0911 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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 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 فروش و خرید انحصاری امتیاز درباریان، به رشوه تپرداخ

 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 گلیسان لیره 11222 سال

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

 اعتنایی مخالفان خواسته به نشاه ناصرالدی .شدند وتنباک امتیاز لغو خواهان و گرفتند قرار اعتراض این مقدم صف در

 .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، گرفتن اوج با

 و 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 در را مبارزه و اومتمقروحیه 

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