شماره داوطلب:

اداره آموزش و پرورش ناحیه 6مشهد مقدس
دبیرستان غیردولتی بعثت دوره اول
وقت 60 :
 .......دقیقه

مطالعات اجتماعی نوبت اول
امتحان................ :
پایه :نهم
..................

نام:
نام خانوادگی:

تاریخ95/10/21:
25
تعداد سئواالت.... :

سال تحصیلی 95-96

کالس:

-......صفحه اوّل
تعداد صفحات2 :

نام دبیر:

ردیف شرح سئواالت
1

سال  365روز را سال .........................................میگویند؟
الف)سال واقعی

2

د)سال کبیسه 

ج)سال رسمی 

ب)فتحعلی شاه

0/5
د)آقا محمد خان

ج)محمد شاه 

در کدام کشور زیر خرید و فروش عاج فیل آزاد است؟
الف)چین 

4

ب)سال حقیقی 

0/5

نهضت تنباکو در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟
الف)ناصرالدین شاه 

3

بارم

ب)کنیا 

0/5
د)تایلند

ج)هند 

سقوط صفویان در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟
الف)شاه اسماعیل

ب)شاه سلطان حسین 

0/5
د)شاه تهماسب

ج)شاه عباس 

5

چهار سیاره نزدیک به خورشید که از گازهای مختلف تشکیل شدهاند را سیارات درونی میگویند .ص) 

غ)

0/5

6

اگردرصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی میگویند.

ص) 

غ)

0/5

7

یکی از نتایج آشنایی ایرانیان با تمدن اروپایی در دوره قاجار ایجاد .......................................................................بود.

0/5

8

به بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد  .............................................میگویند.

0/5

9

در جاهایی که اقیانوسها با خشکی تماس دارند اغلب ناحیه کم عمق با ژرفایی کمتر از  200متر دیده میشود که به آن ....................

0/5

میگویند.
10

کریم خان زند به جای عنوان پادشاه لقب .........................................................را برای خود برگزید.

11

زیست بوم را تعریف کنید؟

1

12

انقالب زمستانی را تعریف کنید؟

1

13

با توجه به کلمات پاسخ دهید؟

( توندرا-تایگا-ساوان-جنگل های بارانی استوایی-بیابان)

 -بیشترین تنوع زیستی را دارد

.........................................................................

 -ناحیهی در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی

.....................................................................

 -درختان بائوباب ازگونههای مشهور این زیست بوم است

..........................................................................

 -تقریبا تمام جنگل های کانادا از این نوع زیست بوم است

........................................................................

0/5

1

14

1

عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواریها را نام ببرید؟
.....................................4..........................................3.........................................2.............................................1

15

1

مختصات جغرافیایی را تعریف کنید؟
..............................................................................................................................................................................................

16

1

عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان را نام ببرید؟
........................................................................................2.................................................................................1
........................................................................................4.................................................................................3

17

به موجب عهد نامه گلستان چه قسمتهایی از خاک ایران به روسیه واگذار شد؟

1

................................................................................................................................................................................................
18

چه عواملی موجب رونق تجارت داخلی و خارجی در زمان صفویه شده بود؟

1

.........................................................................2........................................................................................1
19

1

دو مورد از اقدامات شاه اسماعیل را بنویسید؟
........................................................................2.......................................................................................1

20

1

نتیجه انقالب صنعتی در اروپا را بنویسید؟
............................................................................................................................................................................

21

1

مهاجرت اجباری و اختیاری را تعریف کنید؟
..............................................................................................................................................................................

22

در عهدنامه هایی که میان فتحعلی شاه و انگلستان بسته شدطرفین چه تعهداتی پذیرفتند؟

1

ایران.........................................................................................................................................................................:
انگلستان.......................................................................................................................................................................:
23

مهمترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی ونابودی زیستگاه ها میشوند را بنویسید؟

1

...............................................................................2......................................................................................1
24

1

عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد؟
...........................................................................................................................................................................1
..........................................................................................................................................................................2

25

1

دو منبع عمده درآمد در زمان صفویان را بنویسید؟
...........................................................................................2................................................................................................1
موفق و پیروز باشید

