
 نام و نام خانوادگی: 

 نهم -دوره اول مقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانهدوره اول دبیرستان 

 
 

 )واحد رسالت(

 طالعات اجتماعی  منام درس: 

 خانم اسالمیان نام دبیر:

 10/1396/ 05 امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                             دقیقه75مدت امتحان: 

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

 اند.سال تخمین زده…………………………… منظومه شمسی را  الف( دانشمندان عمر زمین و

 گويند.های درونی میهستند که به آن سیاره …………………………… ب( چهار سیاره نزديک به خورشید دارای سطح 

 نام دارد. ……………………………  ج( بلندترين فالت جهان، فالت

 قرار دارد. ……………………ر فیلیپین در اقیانوس الجزايمتر در نزديک جمع ………………………د( دراز گودال ماريانا با ژرفای 

 نام دارد. …………………………… ترين اليه که به سطح زمین نزديک است های مختلفی تشکیل شده که پايینهـ( هوا کره از اليه

 معروف بودند. …………………………… های مختلف ترک بودند که به ترين طرفداران خانقاه شیخ صفی ايلی( مهم

 بود. …………………………… ترين کاالی صادراتی که صدرات آن در انحصار شاه عباس قرار داشت م( يکی از پرسود

 های آزاد و گرم خلیج فارس بود.رسیدن به آب …………………………… ل( يکی از اهداف استعماری کشور 

  بود. …………………………… ترين اقدامات امیرکبیر يکی از مهمع( 
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2 

 

 مشخص کنید سپس عبارت نادرست را تصحیح کنید. درستی و نادرستی عبارات زير را

 قمر دارد. 16ی زحل الف( در منظومه شمسی سیاره

 ب( مدار گردش زمین به دور خورشید بیضی شکل است.

 تر است.ها کوتاهج( در اول تیر ماه، در نیم کره شمالی طول روزها از شب

 سطح زمین را خشکی تشکیل داده است. %71د( حدود 

 تأمین آب شیرين جهان به طور مستقیم هستند. ها منبعنوسهـ( اقیا

  ی( شاه عباس اول پايتخت خود را از قزوين به اصفهان منتقل کرد.
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 اصطالحات و واژگان زير را توضیح دهید. 3

 الف( اعتدالین

 ب( فالت قاره

 های زمینج( ريه

 د( رشد منفی جمعیت

 هـ( امید به زندگی 

5/2 

 3از  1صفحه 
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 ی مناسب هر عبارت را مشخص کنید.با توجه به کادر زير، واژه 4

 ی تولید چوب نرم برای کاغذ است.های اين منطقه بخش عمدهالف( جنگل

 ب( اين زيست بوم از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است.

 پسند، نارگیل، هِوِآ، بامبو از نمونه گیاهان اين زيست بوم است.ج( درختان شاه

 رسد.درجه نیز می -34های طوالنی با سرمای شديد دارد به طوری که هوا به يست بوم زمستاند( اين ز

 تايگا -جنگل استوايی  –توندرا  –ساوان  –بیابان 
 

1 

 به سواالت زير پاسخ کوتاه دهید. 5

 الف( منظور از حرکت وضعی زمین چیست؟ 

 ب( حرکت وضعی چه نتايجی دارد؟ 

 
 چشمگیر مرگ و میر شده است را نام ببريد. کاهشر موجب دو عاملی که در قرن اخی 

 

 .دو عامل از عوامل انسانی که باعث جذب جمعیت در يک منطقه می شود را نام ببريد 

 

 3 ی انسانی در يک کشور را نام ببريد.مالک اصلی توسعه 

 

 

 مورد(2توان در نظر گرفت؟ )برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها چه معیارهايی را می 

 

 

 .دو مورد از اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بنويسید 

 

 .دو عاملی که باعث شد سلسله صفويه پس از شاه عباس از داشتن شاه اليق محروم بماند را نام ببريد 

 

 

 چرا در عصر صفويه تجارت خارجی و داخلی پر رونق بود؟ 

 

 

 .نام دو تن از عالمان و فیلسوفان عصر صفويه را بنويسید 
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 3از  2صفحه 
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  الف( جنگ چالدران بین چه کشورهايی بود؟ 
 

 .سرانجام جنگ را توضیح دهید 

 

 ی حکومتی کريم خان زند چگونه بود؟شیوه 

 

 

 ه بود؟چی گلستان موارد عهدنامه 

 

 
 

 مورد( 2ايی انجام داد؟  )عباس میرزا برای پیشرفت ايران چه کاره 

 

 

 

6 

 

 النهارها را به طور کامل توضیح دهید.نصفل نصف النهار مبدا و با رسم شک
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 های جوان و قديم را با هم مقايسه کنید.ظاهر ناهمواری 7

 

 

1 

 مورد(  4گاه می شود؟ )توضیح دهید چه عواملی باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری زيست 8

 

 

1 

 امتیاز تالبوت را توضیح دهید. 9

 

 

1 

 3از  3صفحه 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: عدد:نمره به 
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 پاسخ نامه سواالت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانه دوره اول دبیرستان              

 
 

 )واحد رسالت(

   نهم مطالعات اجتماعینام درس: 

 اسالمیانخانم  نام دبیر:

 05/10/96 ن:امتحا تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....                 دقیقه 75مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 کیلومتر     11000ج: تبت                  د:    میلیارد سال                  ب: سنگی و جامد         5/4الف:  1

 تاسیس دارالفنون ه: تروپوسفر                                 ی:  قزلباش                     م:ابريشم                  ل: روسیه              ع:
5/2 

 5/2 آب تشکیل داده است      ه: غ، غیر مستقیم       ی: درست الف: غ، مشتری      ب: درست        ج: غ، بیشتر است     د: غ، 2

 در اول بهار و اول پايیز که درازی روز و شب برابر می شود را اعتدالین می گويند. الف: 3
 می گويند.شود که فالت قاره متر ديده می200عمق با ژرفای کمتر از ای کمها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیهب: جايی که اقیانوس

سه چهارم تنوع زيستی جهان مربوط به جنگل های استوايی است که به آن ريه های زمین می گويند.که پنجاه درصـد   ج:

 درصد اکسیژن زمین را تولید می کندد. 50رطوبت جو و 

 اگر در کشوری میزان موالید کمتر از میزان مرگ و میر باشد، به آن رشد منفی جمعیت می گويیم. د:

 نی تعداد سالهايی که انتظار می رود کودکی که در آن کشور به دنیا آمده است، عمر کند و زنده بماند.ه:يع
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 1 ( الف: تايگا     ب: ساوان    ج: جنگل استوايی   د: توندرا4 4

 نواحی مختلفب: پیدايش شب و روز.اختالف ساعت بین  چرخد./ساعت يکبار به دور محور خود می24* الف: زمین در هر  5
 *بهبود بهداشت بهبود تغذيه.   

* ساخت شهرها، سرمايه گذاری، نواحی صنعتی و دارای کارخانه، گردشگری دارای بازارها که برای مردم شغل ايجاد می   
 کنند.نواحی دارای تسهیالت بهتر مانند آب، برق، وسايل حمل و نقل. مکان زيارتی و شهر دانشگاهی.

 * درآمد و رفاه. امید به زندگی . سواد و آموزش.  
 *میزان باسوادی بزرگساالن، میانگین سالهای تحصیل در يک کشور، تعدادمعلم به ازای هر دانش آموز.  

*شکست شروانشاهان و آق قويونلوها. رسمی کردن مذهب شیعه، شکست دادن ازبک ها در خراسان، هم بستگی و   

 اتحاد ايرانیان.
 سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان، بازداشتن آنها از آموختن شیوۀ کشور داری.*  

 *ايجاد راه ها و کاروانسراها. يکپارچه بودن سرزمین ايران. وجود نظم و امنیت.  
 * شیخ بهايی، مالصدرا، میرداماد، عالمه مجلسی.  

نشان دادند اما چون سپاه عثمانی سالح آتشین مانند *الف: ايران و عثمانی.  ب: سربازان شاه اسماعیل شجاعت زيادی   
 توپ و تنفنگ داشت در هايت عثمانی پیروز شد.

*به جای شاه لقب وکیل الرعايا برای خود برگزيد. او با ماليمت و مهربانی با مزدم رفتار می کرد، به صلح و اسايش عمومی   

 اامنی ها داشت.اهمیت می داد.با شیوه مسالمت آمیز سعی در جلوگیری از ن
 * فرستادن افرادی به انگلیس برای فراگیری علوم و فنون. دستور داد کتب تاريخ ملل اروپايی به فارسی ترجمه شود.  

8 

اند. نصف النهار مبدا زمین را به های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شدهنصف النهارها نیم دايره 6

 غربی تقسیم کرده است. دو نیمکره مساوی شرقی و
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 1 ظاهر ناهمواری قديم: کوه کم ارتفاع، شیب ماليم، دره يو شکل/ شکل  7ظاهر ناهمواری جديد: کوه مرتفع، شیب تند، دره  7

 ايجاد و گسترش شهرها و ساختن پل و ساختمان و سد و جاده/فعالیت ها صنعتی و کارخانه ها/مصرف گرايی و تولید زباله 8

 و تجارت اعضای بدن حیواناتشکار  
1 

شخصی به اسم ناصرالدين شاه امتیاز انحصاری خريد و فروش توتون و تنباکوی ايران را به مدت پنجاه سال به دسـت اورد. بـر    9
لیر به همراه يـک  15000اساس آن کسی نمی توانست محصول خود را به کسی غیر از تالبوت بفروشد. در مقابل تالبوت سالیانه 

 داد.م سود سالیانه به ناصرالدين شاه میچهار
1 
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