
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 2 جمله های زیر درست و کدام یک از آنها نادرست است؟کدام یک از  الف

  بهرام، کیوان و مشتری هر سه جزو سیاره های بیرونی هستند.  1

  غرب به شرق می چرخد. زمین از 2

  لیتوسفر بخش خارجی کره زمین است که از سنگ و خاک تشکیل شده است. 3

  میرداماد و مالصدرا از عالمان بزرگ عصر صفوی بودند. 4

 4 لطفا جمله های زیر را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید. ب

  .اند و طول مساوی دارند از قطب شمال تا جنوب کشیده شدههستند که  ...................... نیم دایره هایی فرضی 5

  می گویند.روزه را سال ......................  366سال  6

  درختان بائوباب از گونه های گیاهی مشهور ............................ هستند. 7

  .................. در یک دوره زمانی وابسته است.رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به دو عامل میزان موالید و میزان  8

  .......................... پس از تاجگذاری، مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعالم کرد. 9

  ه صفوی هستند.رو............. و بیدل متعلق به دسبک هندی و شاعران بزرگی مانند ........... 10

یه، انگلستان و فرانسه در گسترده کشورهای روس .........................، هم زمان با آغاز نفوذ و دخالتدوره حکومت  11

 ایران بود.
 

  ............................... در ابتدای سلطنتش امیر کبیر را به صدر اعظمی منصوب کرد. 12

  فا به سواالت زیر پاسخ دهید.لط ج

 و هوای جهان را نام ببرید. عوامل موثر بر آب 13

 
2 

 سه مورد را نام ببرید.  در شاخص توسعه انسانی، چه مواردی اندازه گیری می شود؟ 14

 5/1 

 2از 1صفحه ی 

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

 منه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1401 -1402سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 10/1401 /17 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح  08:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60  مدت امتحان :

https://hamyar.in/ همیار



 نمره 20جمع بارم : 

 بین کدام کشورها بسته شد و محتوای آن چه بود؟ کامال توضیح دهید.ترکمانچای نامه  عهد 15

 

 

2 

  از موارد زیر را به طور کامل تعریف کنید.  هر یک د

 جغرافیایی: عرض 16

 
1 

 تانی:انقالب تابس 17
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 :فالت قاره 18

 
1 

 توندرا: 19

 
1 

 4 لطفا گزینه صحیح را مشخص نمایید. سواالت چهار گزینه ای: ز

 درجه بندی شده اند. ............................ درجه  90صفر تا  درجه است و بقیه مدارها بینمبدا ....................  مدار 20

 صفر، شرقی یا غربی (2، شمالی یا جنوبی                  90( 1

 صفر، شمالی یا جنوبی( 4، شرقی یا غربی                     90 (3

 

 درصد است. 80و رطوبت هوا حدود  و مرطوب گرمدر کدام زیست بوم هوا همیشه   21

 جنگل های بارانی استوایی( 4( تایگا             3         ساوان (2( بیابان        1
 

 رخ داد؟بین کدام دو کشور  جنگ چالدران  22

 ایران و انگلستان( 4         ایران و عثمانی( 3           ایران و ازبک ها (2ایران و روسیه          ( 1
 

 کاشان، یزد و ....وجود داشت.های بافندگی بزرگی در اصفهان،  در دوره ..............................، کارگاه  23

 ( شاه عباس دوم4( شاه تهماسب          3( شاه عباس اول         2( شاه اسماعیل اول        1
 

 ........................ بود. قاجار  اولین پادشاه ...................... و آخرین پادشاه زندیه  24

           آقا محمد خان، لطفعلی خان زند( 2            کریم خان زند، آقا محمد خان  ( 1

 آقا محمد خان، کریم خان زند( 4         لطفعلی خان زند، آقا محمد خان (3 

 

جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایران  روسیه با ارتشی مجهز به سالح هایکدام پادشاه قاجار  در زمان 25

 حمله کرد و پس از ده سال عهدنامه گلستان را به ایران تحمیل کرد؟

 مظفرالدین شاه( 4         ناصر الدین شاه  (3( محمد شاه         2( فتحعلی شاه         1

 

 2از 2صفحه ی 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 و نادرست: درست

 درست             . 4    . درست        3درست             . 2درست             نا. 1

 ب
 جای خالی ها:

 مرگ و میر. 8                      . ساوان7                    سال کبیسه .6                   نصف النهارها .5

 . ناصر الدین شاه12            فتحعلی شاه .11                  تبریزیائب . ص10. شاه اسماعیل اول          9

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

13 

 عوامل موثر بر آب و هوای جهان: 

 ید و عرض جغرافیایی             . زاویه تابش خورش1

 . دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها2

 . ارتفاع از سطح زمین                                  3

 . فشار هوا و جریان  باد                       4

14 

 در شاخص توسعه انسانی موارد زیر اندازه گیری می شود:

 . درآمد و رفاه           1

 . امید به زندگی یا متوسط طول عمر           2

  . سواد و آموزش 3

15 
 چای بین ایران و روسیه منعقد شد. بر اساس این قرارداد، سرزمین های ایرانی شممال رود ارس بمه تصمرو روسمیه در    نامه ترکمان عهد

 آمد و همچون معاهده گلستان، ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران محروم و مجبور به پرداخت غرامت شد.

 .بر حسب درجهمدار استوا فاصله آن مکان با جغرافیایی هر مکان عبارت است از عرض  16

17 
 ز شب هاروزها اقرار می گیرد. در نتیجه طول خورشید  در معرض نور از کره زمینمنطقه وسیع تری ماه، در نیمکره شمالی تیردر اول 

ترین روز سمال   تیر بلندعمودی می تابد. در نتیجه، اول  ه مدار راس السرطان در نیمکره شمالیید بماه، خورش بیشتر است. در اول تیر

 تانی می گویند.  ن انقالب تابساست که به آ

18 
متر دیده می شود که بمه آن ایموان    200ی کم عمق با ژرفایی کم تر از با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ادر جاهایی که اقیانوس ها 

 خشکی یا فالت قاره می گویند.

 حیه ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی است. توندرا نا 19

 ز

 سواالت چهار گزینه ای:

          : صفر، شمالی و جنوبی4 گزینه. 20

 جنگل های بارانی استوایی: 4گزینه. 21

              : ایران و عثمانی3گزینه. 22

            شاه عباس اول :2گزینه. 23

 خان زند، آقا محمد خان لطفعلی :3گزینه. 24

             فتحعلی شاه :1گزینه  .25 

 امضاء:   فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401-1402سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان نوبت  کلید

 نهم مطالعات اجتماعي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 17/10/1401  تاریخ امتحان:

 /عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60 مدت امتحان:

https://hamyar.in/ همیار


