
 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره به حروف:          ه تجدید نظر به عدد:        نمر
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:      نام دبیر:                  تاریخ و امضاء:                            نام دبیر:    

 بارم سؤاالت ردیف

 :کنید تکمیل مناسب کلمات با زیر جمالت در را خالی یهاجا 1

 .جهان است های سردکه اطراف آن را کوه فرا گرفته است، جزء بیابان ................بیابان الف( 

 .گیردصورت می.... جو ...............تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی درالیه ب( 

 از بهتر مراتب به صفویه، وضع زندگی دهقانان ایرانی در دوره ... ............ جمله از اروپایی، جهانگردانبه عقیده ج( 

 .مناطق حاصلخیز اروپا بوده استدر دهقانان وضع
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   ای زیر پاسخ دهید.به سواالت چهارگزینه 2

 کدام عهدنامه ننگین به ایران تحمیل شد؟ ،ایران از روسیه پس از شکست ایران در جنگ دوم -1

 ج( مفصل                         د( پاریس     ب( مجمل                               الف( ترکمانچای              

 خورد؟کدام قاره به چشم می بیشترین وسعت ساوان در -2

 د( آسیا                  الف( امریکای جنوبی                ب( استرالیا                        ج( آفریقا       

           کنند؟کدام مناطق زندگی میاکثر ساکنان کشورهای با درآمد باال در  -3

 جنوبی و آسیای شرقی آمریکای ب(                                 آمریکای شمالی و اروپای غربی الف(

 جنوبی و آسیای شرقی آمریکای د(                              و اروپای شرقی       آمریکای شمالیج( 

5/1 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 3

کشور، شرایط  در دوران صفویه به دلیل وجود حکومت مرکزی نیرومند و برقراری نظم و امنیت در سراسرالف( 

 )  ( )  (  غ ص                                                                     مد.زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آ مناسبی برای رونق

   .های داخلی گذشتبه نبرد با بیگانگان و فرونشاندن شورش آقامحمدخانبیشتر دوره دوازده ساله پادشاهی ب( 

 ص )  (  غ )  (                                                                                                                                                              

 و بیشتر درآمد کسب دنبال به شهرها به روستاها از مردمتقریباً در همه کشورها، به دلیل مهاجرت گسترده ج( 

 ص )  (  غ )  (                                                                        .شهرنشینی رشد سریعی داشته استمتأسفانه  امکانات

 ص )  (  غ )  (                                    . ها معروف استبرگ سوزنی های مخروطیان وبه داشتن جنگل توندراناحیه د( 

2 

 بندی آن شرح دهید.را با تقسیم مدار 4

 

 

1 

 طول و عرض جغرافیایی را تعریف کنید. 5
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 2از  1صفحۀ 

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

 پایه نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 

 اجتماعیمطالعات نام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 12/1911 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 نمره 22جمع بارم : 

 بارم سؤاالت ردیف

 شود؟ها موجب چه اتفاقی میمایل بودن محور قطب 6

 

1 

 شوند؟ها آلوده میتوسط انسانها چگونه اقیانوس 7

 

1 

 گذارد؟چگونه بر آب و هوای جهان تاثیر میارتفاع از سطح زمین  8

 

1 

 بیوم توندرا را به طور کامل معرفی کنید. 9

 

 

1 

 شوند را نام ببرید.ها میگاهترین عواملی که باعث تخریب زیستمهم 11

 

1 

 عوامل انسانی جذب کننده و دفع کننده جمعیت یک ناحیه را شرح دهید. 11

 

 

1 

 به چه معناست؟ نابرابری جهانی یا بین المللی 12

 

1 

 کنند؟گیری میبا چه عواملی اندازه معموالً میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را 13

 

 

1 

 دوره صفوی را نام ببرید. از فیلسوفان و عالمان بزرگدومورد  14

 

1 

 داد؟رونق تجارت در زمان کدام شاه صفوی و به چه عللی رخ  15

 

 

1 

 ساله فرمانروایی کریم خان زند چه اقداماتی صورت گرفت؟در دوره سی 16

 

 

1 

 شکست ایران در جنگ اول با روسیه چه شرایطی طی عهدنامه گلستان با کشورمان تحمیل گردید؟ پس از 17

 

 

1 

 بنویسید.الح فساد قاجارها را و اص دو مورد از اقدامات امیرکبیر برای پیشرفت ایرانیان 18
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 2از 2 صفحۀ

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 شاردن-تروپوسفر یا ورد سپهر -گبی 1

 الف-ج-الف 2

 غ-ص -غ -ص 3

بزرگ را به دور زمین تصور کنیم. این دایره بزرگ،  ٔ فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب، میتوانیم یک دایرهدر  4

به  گویند. هرچهمیمدار اند که به آنها های دیگری ِ در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شدهدایره دارد. ناماستوا 

مدار استوا )مدار مبدأ( صفر درجه است. بقیه  .شوندکوچکتر می هاقطب شمال یا جنوب نزدیک میشویم، این دایره

 .اندبندی شدهدرجه شمالی یا جنوبی درجه91تا 1مدارها بین 

 .برحسب درجه هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با نصفالنهار مبدأطول جغرافیایی  5

 .درجه ستوا برحسبهر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با مدار ا عرض جغرافیایی 

همین تمایل، زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر  محورقطبها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین، مایل است. به دلیل 6

-گیرد، درازی شب و روز نامساوی میهای مختلفی در برابر خورشید قرارمییک سال، زمین در موقعیت میکند و در طی

 .می آیدوجود  به شود و فصلهای مختلف

ریخته می شود. برخی  ها، پالستیک و مواد تجزیه نشدنی به اقیانوسها کارخانه سالیانه چند میلیون تن زبالههای سمی 7

صید .کنند اقیانوسها استفاده می در اعماق های اتمی زیست  از شیوه دفن زباله محیط سالمت کشورهای غیرمتعهد به

بومسازگان )اکوسیستم( آبها به شدت  فرصت تولید مثل برای آنها فراهم شود، نیز به که رویه و انبوه ماهیها، بدون آن بی

فناوریهای جدید مانند کشتیهای مجهز به رادار  ویژه آنکه برخی کشورهای پیشرفته با دسترسی به به.لطمه میزند

 .میکنند طور مداوم از اعماق آب و همه نقاط اقیانوسها ماهی صید یانصب دائمی تورها در آب، به

شود. بنابراین،  زمین باالتر میرویم دمای هوا کم می در الیه َوردسپهر )نزدیک ترین الیه جو به زمین،( هر چه از سطح   8

توانند  ها می همچنین ارتفاعات کوه.ها دما پایینتر از نواحی پست است ها و کوهها و دامنه در نواحی مرتفع وبر فراز قله

 .آن سوی خود جلوگیری کنند و یا جهت وزش بادها را نیز تغییر میدهند مرطوب بههای  از نفوذ توده

توندرا ناحیه ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمدشمالی است. این ناحیه، زمستانهای طوالنی دارد و  9

نیز میرسد. در این ناحیه، تابستانها کوتاه و میانگین دما، C°34-طوری که به  هوا در آن، بسیار شدید است؛ به سرمای

زمینهای توندرا از یخ و برف پوشیده شده است. در تابستان با ذوب شدن یخها، در زیر .سانتیگراد است درجه12حداکثر 

ترین  جثه گشود. در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گلسنگ میتوانند برویند. بزر می خاک، باتالقهای کم عمق ایجاد

 .جانور توندرا، خرس قطبی است. درزمستان، برخی از جانوران این منطقه به نواحی گرمتر مجاور مهاجرت میکنند

 ریزی و توجه به جنبههای زیست ایجاد و گسترش شهرها و روستاها، ساختن پل، جاده، ساختمانها و سدها بدون برنامه 11

شکار و تجارت اعضای و گرایی و تولید انبوه زباله مصرف ها کاالها در کارخانههای صنعتی و تولید انبوه محیطی فعالیت

 .بدن حیوانات

های آبرفتی و حاصلخیز و برای مثال نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشتها و جلگه 11

الی که جمعیت به نواحی گرم و خشک یا مرتفع دارای منابع آب کافی، جمعیت زیادی را به خود جذب میکند. درح نواحی

که آب کافی و خاک حاصلخیز ندارند جذب نمیشود. همچنین شهرهای بزرگ و پایتختها، نواحی  و سرد یا مکانهایی

 جمعیت دارند …و زیارتی و یا مکانهایی که امکانات مناسب آموزشی، اقتصادی، بهداشتی و صنعتی و مکانهای گردشگری

مکانهایی که فاقد امکانات و تسهیالت هستند و یا نواحیای که با جنگ و آشوب  عکس به اما میکنند جذب خود به را

 .کنندرو هستند، جمعیت را دفع میروبه

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0911-0011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 01/0911 / 21 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان: 
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به این معنی که از نظر ثروت و درآمد، کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، بهداشت، اشتغال،  12

 .نظایر آن تفاوتهای زیادی بین کشورها دیده میشودگذران اوقات فراغت، و 

 .گیری میکننداندازهدرآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی معموالً میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با  13

 .از فیلسوفان و عالمان بزرگ آن روزگار بودند عالمه محمدباقر مجلسیو بهایی  شیخ، مالصدرا، میرداماد 14

بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور، تجارت داخلی و خارجی  دلیل یکپارچه در عصر صفوی به 15

پررونق بود. شاهان صفوی، به خصوص شاه عباس اول، برای گسترش تجارت کوشش بسیار کردند. در آن دوره، شبکه 

 .نظیر آن در کمتر کشوری وجود داشت وسیعی از راهها و کاروانسراها در سراسر ایران ایجاد شد که

وجود آمد و  دوران فرمانروایی کریمخان سی سال طول کشید. در این دوران، ثبات و آرامش نسبی در سراسر کشور به 16

در نتیجه، اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد. در این زمان، بناهای مهمی مانند بازار وکیل، مسجد وکیل، حمام وکیل و 

 .یمخان در شیراز، پایتخت زندیه، ساخته ّشد و فعالیتهای علمی و فرهنگی در آن شهر رونق گرفتارگ کر

در زمان فتحعلیشاه، روسیه با ارتشی مجهز به سالحهای جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایران در قفقاز حمله  17

بود، با سالحهای ابتدایی به مقابله با نیروهای متجاوز روس سپاه ایران که از جنگاوران ایلهای مختلف تشکیل شده .کرد

را به ایران تحمیل کرد. به موجب  گلستانمه عهدناس از ده سال جنگ نابرابر، روسیه پیروز شد و پ پرداخت. سرانجام

کمیت و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شدند و تحت حا این عهدنامه، ایالتهای گرجستان

 .روسیه قرار گرفتند

یکی از اقدامات امیرکبیر، تأسیس مدرسه دارالفنون بود. او که فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمیدانست، تصمیم  18

های جدید در ایران تأسیس کند تا تعداد بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را ای به سبک مدرسهمدرسه گرفت

 مدرسه دررا از کشورهایی جز روسیه و انگلیس استعمارگر )مثالً از اتریش( برای تدریس  معلمانی بیاموزند. او همچنین

 .مدتی پس از برکناری امیرکبیر و چند روز پیش از قتل او شروع به کار کرددارالفنون  مدرسه. کرد استخدام دارالفنون

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :
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