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

12آموزش و پرورش منطقه دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی

مهر:)1394-95(اول امتحانات ترم شماره : ..................................

تاریخ امتحان: رضا قاسمینام دبیر: مطالعات اجتماعیامتحان: کالس:  ................نهمپایه: 
14/10/94

زمان:
دقیقه60

امضاء دبیر: نمره به حروف:  نمره به عدد:

بارم جاهاي خالیالف) 

5/2

به مکان دقیق قرار گرفتن یک پدیده روي زمین ........................ می گویند.-1
مبدأ بر حسب درجه ............................. گفته می شود.به فاصله یک مکان با نصف النهار -2
افتد.در روز اول تیرماه در نیمکره شمالی  انقالب ....................... اتفاق می-3
دهد.هاي پست را نشان میها و دشترنگ .................. در نقشه جلگه-4
.ن و اقیانوس................. قرار دارددر نزدیکی کشور فلیپیماریانا درازگودال -5

چهارگزینه ايب)

1
سلسله افشاریه توسط چه کسی تاسیس گردید؟-1

د) شاه اسماعیلج) نادرشاه   ب) عادل شاه    الف) لطفعلی خان زند

1

مورد خورشید نادرست است؟کدام گزینه در-2
.                       ابر قطر سیاره زمین استرب109الف) قطر خورشید 

چرخد و یک سیاره است.ج) خورشید به دور زمین می
.د) خورشید در مرکز منظومه خورشیدي قرار دارد و سرچشمه نور، گرما و انرژي بر روي زمین است

1

استفاده صحیح از محیط زیست و منابع طبیعی صحیح است؟کدام گزینه در رابطه با -3
ه صحیح و خردمندانه از این منابع و نابود کردن آنها در راستاي سود بیشتر.الف) استفاد

المللی داشته باشند.ها همه جوامع باید با یکدیگر تعامل بینبومب)  براي حفاظت از زیست
ج) استفاده حد اکثري از منابع طبیعی.

بازسازي منابع طبیعی.د) 
ج) سواالت تشریحی

2

هاي دوره صفوي را نام ببرید.ها و آئینمورد از جشنچهار-1

2

سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ نام ببرید.-2



5/1

( سه مورد)عوامل موثر بر آب و هواي جهان کدامند؟-3

5/1

را نام ببرید.ها بومشش مورد از زیست-4

5/1

(سه مورد)ها را نام ببرید.مهمترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوري زیستگاه-5

5/1

هاي بارانی استوایی در چیست؟اهمیت جنگل-6

2

انواع مهاجرت را شرح دهید؟-7

5/1

علت رونق تجارت در دوره صفویه چه بود؟-8

1

اوضاع اجتماعی ایران در دوره حکومت زندیه چگونه بود؟-9

موفق باشید



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

12آموزش و پرورش منطقه دولتیدبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه غیر 

مهر:)1394-95(اول امتحانات ترم شماره : ..................................

تاریخ امتحان: رضا قاسمینام دبیر: مطالعات اجتماعیامتحان: کالس:  ................نهمپایه: 
14/10/94

زمان:
دقیقه60

امضاء دبیر: نمره به حروف:  نمره به عدد:

بارم جاهاي خالیالف) 

5/2

می گویند.موقعیت مکانی به مکان دقیق قرار گرفتن یک پدیده روي زمین-1
گفته می شود.طول جغرافیایی به فاصله یک مکان با نصف النهار مبدأ بر حسب درجه -2
افتد.اتفاق میتابستانیدر روز اول تیرماه در نیمکره شمالی  انقالب -3
دهد.هاي پست را نشان میها و دشتدر نقشه جلگهسبزرنگ -4
.قرار داردمآرادر نزدیکی کشور فلیپین و اقیانوسماریانا درازگودال -5

چهارگزینه ايب)

1
نادرشاه   ج)سلسله افشاریه توسط چه کسی تاسیس گردید؟-1

د) شاه اسماعیلج) نادرشاه   ب) عادل شاه    الف) لطفعلی خان زند

1

چرخد و یک سیاره است.خورشید به دور زمین میج) نادرست است؟کدام گزینه در مورد خورشید-2
.                       ابر قطر سیاره زمین استرب109الف) قطر خورشید 

چرخد و یک سیاره است.ج) خورشید به دور زمین می
.استد) خورشید در مرکز منظومه خورشیدي قرار دارد و سرچشمه نور، گرما و انرژي بر روي زمین 

1

کدام گزینه در رابطه با استفاده صحیح از محیط زیست و منابع طبیعی صحیح است؟-3
المللی داشته باشند.ها همه جوامع باید با یکدیگر تعامل بینبومبراي حفاظت از زیستب) 

ه صحیح و خردمندانه از این منابع و نابود کردن آنها در راستاي سود بیشتر.الف) استفاد
المللی داشته باشند.ها همه جوامع باید با یکدیگر تعامل بینبومراي حفاظت از زیستب)  ب

ج) استفاده حد اکثري از منابع طبیعی.
بازسازي منابع طبیعی.د) 

ج) سواالت تشریحی

2
هاي دوره صفوي را نام ببرید.ها و آئینمورد از جشنچهار-1

فطر و قربان و غدیر.-آبریزگان-نوروز

2
سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ نام ببرید.-2

آب کره و زیست کره.-هواکره-چهار محیط سنگ کره

5/1
( سه مورد)عوامل موثر بر آب و هواي جهان کدامند؟-3

ارتفاع از سطح زمین.-دوري و نزدیکی به دریا و اقیانوس ها-زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی



5/1
ها را نام ببرید.بومشش مورد از زیست-4

مرطوب و علفزارهاي معتدل و جنگل هاي پهن برگ.-بیابان-ساوانا-تایگا-توندرا

5/1
(سه مورد)ها را نام ببرید.مهمترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوري زیستگاه-5

ها و مصرف گرایی و تولید انبوه صنعتی و تولید انبوه کاالي کارخانهفعالیت هاي-ایجاد و گسترش شهرها و روستاها
زباله.

5/1
هاي بارانی استوایی در چیست؟اهمیت جنگل-6

کنند و پنجاه درصد رطوبت جو را نیز هاي تنفسی زمین هستند و مقدار قابل توجهی از اکسیژن زمین را تولید میریه
سازند.می

2
را شرح دهید؟انواع مهاجرت -7

پذیرد و مهاجرت اختیاري و اجباري که بر اساس مهاجرت داخلی و خارجی که در درون مرزهاي یک کشور صورت می
پذیرد.میل و تصمیم انسانها شکل می

5/1
علت رونق تجارت در دوره صفویه چه بود؟-8

هاي وسیعی از راه ها و کاروانسراها و شبکهبه دلیل نظم و امنیت در سراسر کشور تجارت داخلی و خارجی توسعه یافت 
ایجاد شدند.

1
اوضاع اجتماعی ایران در دوره حکومت زندیه چگونه بود؟-9

وکیل الرعایا-کریمخان زند

موفق باشید
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