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5 
 نصف النهار چیست؟ وچگونه درجه بندی می شود؟  

 

 

1 

6 

ساعت  درجه با تهران فاصله داشته باشد09 ،درشرقA ظهرباشدوشهر12اگر شهر تهران ساعت 

 است؟چند Aدرشهر 

 

 

 

1 

7 

 سال کبیسه چه سالی است؟

 

 

1 

8 

 می شود؟ ییفالت چیست؟وشامل چه کوه ها 

 

 

1 

0 

 دوری ونزدیکی به دریا واقیانوس ها چگونه بر آب وهوا اثر می گذارد؟

 

 

 

1 

19 

 چه موقع رشد جمعیت و افزایش آن باعث پیشرفت خواهد شد؟

 

 

1 
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 مهاجرت اجباری چیست؟ مثال بزنید؟

 

 

1 

12 

 عوامل خارجی نابرابری در جهان را توضیح دهید؟

 

 

1 

13 

 

 اقداماتی انجام داد؟ پس از رسیدن به قدرت چهشاه عباس صفوی 

 

 

1 

14 

 علم و آموزش در دوره ی صفوی چگونه بود؟

 

 

1 

15 

 زمان پادشاهی اش چه بود؟ در اقدامات نادر

 

 

1 

16 

 ایران جدا شد؟به موجب عهد نامه ی گلستان چه مناطقی از 

 

 

1 

17 

 زیست بوم ساوان چگونه است؟به طور کامل توضیح دهید؟

 

 

 

5/1 

18 

 علت شروع جنگ چالدران وچگونگی شکست ایران در این جنگ را توضیح دهید؟

 

 

5/1 

10 

 سه مورد ازعوامل ازبین رفتن پوشش گیاهی وجانوری زیستگاه ها رابنویسید؟

 

 

5/1 

29 

 توضیح دهید؟ چه بود؟نباکوامتیاز ت

 

 

 

5/1 

  .محمدرضا فتوحی اردکانی    موفق و پیروز باشید   جمع
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 1931کنکورسراسری  1منطقة   222رتبة  –آموختة رشتة حقوق دانشگاه الزهرا دانش  –پاسخ: مهسا عفتی   نویسندة

 امتحان مطالعات نهم استعدادهای درخشان شهرستان میبد

 12/11/1011تاریخ امتحان: 

 های بارانی استوایی جنگل 1

 ناصرالدین شاه قاجار 2

 گلف استریم 9

 ها ازبک 0

1 
 النهارها، نصف بندی درجه برای .دارند مساوی طول و هاند شد کشیده جنوب قطب تا شمال قطب از که هستند فرضی های دایره نیم هاالنهار فنص

 .اند کرده انتخاب مبدأ النهار فنص عنوان به ند،یک م عبور لندن شهر درگرینویچ  رصدخانه از که را النهاری نصف

6 

:طول دارد. بنابراین درجه 11ت است و هر قسمقسمت  20کرة زمین برابر   

 31÷ 51=6   

12=12+6  

7 

 365 سال .گیرند می نظر در روز 365 را سال ها تقویم در اما ،است ساعت 6 و روز 365 خورشید، گرد به زمین گردش کامل دور یک واقعی زمان مدت

 اضافه رسمی سال به روز یک سال0 هر در ساعت 6 این کسری جبران برایاست.  تر اهکوت خورشیدی سال از ساعت 6 که است رسمی سال روزه،

 .نامند می کبیسه سال را روزه 366 سال .شود می

2 

 جهان فالت بلندترین تبّت فالت.  شوند می منتهی پست و ارتفاع کم های سرزمین به اطراف از که اند مرتفع اما هموار نسبتاً هایی سرزمین ها فالت

 ها کوه این دامنه .هستند جوان های ناهمواری جزء مرتفع بسیار های کوه .اند برگرفته در را تیز نوک های قله با بلند بسیار های کوه ها، فالت این .ستا

 در گنبدی شکل به ها قله فرسایش،  و زمان گذشت با ارتفاع کم های کوه در عکس، به .است.V شکل به و تنگ آنها بین های دره و دارند تندى شیب

 دارند. U شکل به باز های دره ها کوه این.است  مالیم ها دامنه شیب و اند آمده

3 
 به .کنند می ذخیره خود در را گرما ها خشکی از بیشتر ها آب .دهند می دست از را خود گرمای تر سریع و شوند می گرم ها آب از زودتر ها خشکی

 .دهند می کاهش را مناطق سرمای و گرما و شوند می تابستان و زمستان در خود مجاور نواحی دمای اعتدال موجب دریاها و ها اقیانوس سبب، همین

11 
 افزایش و جمعیت رشد بگیرد، صورت گذاری سرمایه و مناسب ریزی برنامه جوانان شغل تأمین و کار و صحیح آموزش برای کشور یک در چنانچه

 .بود خواهد فتپیشر مایه و بزرگ نعمت یک جوان جمعیت

11 

 به  مجبور سیاسی های گیری در و ها جنگ یا و طبیعی حوادث دیگر و خشکسالی قحطی، چون دالیلی به و خود میل بدون افراد اجباری، مهاجرت در

 به عراق یا سوریه تان،افغانس مردم از گروهی مهاجرت یا اشغالی های سرزمین از فلسطین مردم اجباری مهاجرت مانند شوند؛ می خود زندگی محل ترک

 .آمریکایی و اسرائیلی متجاوزان توسط کشورهایشان نظامی اشغال و جنگ شرایط دلیل به همسایه های کشور
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12 

 به مختلف، اشکال به و استعمار طریق از … و فرانسه آمریکا، انگلستان، مانند گر سلطه و مستکبر های کشور تاکنون گذشتهسده  چند از : خارجی عوامل

 امور در دخالت یا کشورها نظامی اشغال .اند شده آنها پیشرفت مانع و کرده استفاده خود سود به آنها منابع از و پرداخته مختلف کشورهای غارت و چپاول

 بی و نابرابری خارجی جدّی علل جمله از  دارد ادامه نیز امروز تا که  آنها اقتصادی  و سیاسی استقالل از جلوگیری و مختلف های شیوه به آنها داخلی

 .است عدالتی

19 
 .راند عقب ایران مرزهای پشت تا و داد شکست را عثمانیان و ها ازبک او .رساند قدرت اوج به را صفوی حکومت )صفوی شاه پنجمین( اوّل عباس شاه

 .کوشید بسیار آن آبادانی برای و کرد منتقل ایران مرکز در  هاناصف به قزوین از را پایتخت همچنین،

10 

 لشکری و کشوری های مقام و پادشاهان .گرفت صورت زمینه این در مؤثری و زیاد های فعّالیت و بود بسیار توجه مورد تربیت و تعلیم صفوی،دوره  در

 صفوی های پایتخت در ویژه به عظیمی های کتابخانه و هها مدرس کردند، دعوت ایران به جهان، در تشیّع علمی مراکز از را بزرگی عالمان آنکه بر عالوه

 شاخه دیگر .شد می توجه بسیار حدیث و فقه تفسیر، مانند دینی معارف و علوم به زمان، آن در .کردند آنها وقف را بسیاری امالک و اموال و ساختند

 و عالمان صفوی، عصر در .شدند می تدریس علمی مراکز در نیز نجوم و طب فلسفه، ، ادبیات ریاضیات، ،)تجربی علوم( طبیعیات مانند علوم های

 محمدباقر عالمه و بهایی شیخ ،مالصدرا ،میرداماد .نوشتند مذهبی و علمی مختلف های موضوع در ارزشمندی آثار و یافتند پرورش بزرگی اندیشمندان

 .بودند روزگار آن بزرگ عالمان و فیلسوفان از مجلسی

11 

 به که شورشی های افغان از گروهی تعقیب در نادرشاه .گذشت داخلی شهای شور فرونشاندن و بیگانگان با نبرد به نادر پادشاهی ساله دوازده دوره بیشتر

 کشور به بود، آورده دست به آنجا تصرف و تجاوز با که بسیار های غنیمت با و رفت پیش دهلی تا او .کشید لشکر کشور آن به بودند، گریخته هندوستان

 ازای بود؛ آگاه دریایی نیروی اهمیت و فارس خلیج حساس موقعیت از وی کند، تبدیل قدرتمند و یکپارچه کشوری به را ایران کوشید نادرشاه .بازگشت

 .شد متوقف او مرگ با کارها این اما داد انجام کارهایی فارس، خلیج در ایران دریایی نیروی تأسیس برای نرو،

 .گرفتند قرار روسیه حاکمیت تحت و شدند خارج ایران حاکمیت از گنجه و باکو شهرهای و داغستان و گرجستان های ایالت عهدنامه، این موجب به 16

17 

 و آب .آفریقاست قاره در ساوان وسعت بیشترین .است ه شد واقع استوایی های جنگل مجاورت در که است منفرد و تک درختان با علفزارها منطقه ساوان

 علف ساوان، در .است غنی بسیار جانوری تنوع نظر از ساوان .دارد وجود مرطوب و خشک فصل دو آن، در و است گرم سال، طول تمام در ساوان هوای

 گون از بائوباب درختان .یکنند م تغذیه خواران گیاه این از شیر چون رنده،د خواران گوشت و اند فراوان کرگدن و زرافه فیل، گورخر، چون تنومند خواران

 .هستند ساوان مشهور گیاهی ههای

12 

 آنها دشمنان ترین مهم غرب در ها عثمانی و شرق در ها اُزبک .شدند رو به رو خارجی دشمنان با بارها ایران، جغرافیایی یکپارچگی از دفاع برای صفویان

 که جنگی در .شد ایران راهی عظیم سپاهی با بود، ناخشنود صفویه همذهب شیع و مستقلّ قدرتمند، سلسله گیری شکل از که عثمانی سلطان .بودند

 های سالح کمک به عثمانی سپاه اما دادند نشان زیادی شجاعت سربازانش و اسماعیل شاه داد، رخ چالدُران در عثمانی و ایران کشور دو سپاهیان میان

 مبارزه و مقاومت اما آمد در ها عثمانی اشغال به تبریز چالدران، جنگ از پس .شد پیروز بود، بهره بی آنها از ایران سپاه که تفنگ و توپ انندم آتشین

 .کرد بنشینی عق به وادار را آنها مردم
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13 

 :از اند عبارت شوند می جهان در ها زیستگاه تخریب باعث که عواملی ترین مهم

 محیطی زیست های جنبه به توجه و ریزی برنامه بدون سدها و ها ساختمان جاده، پل، ساختن روستاها، و شهرها شگستر و ایجاد

 ها کارخانه در کاالها انبوه تولید و صنعتی های فعّالیت

 زباله انبوه تولید و گرایی مصرف

 .حیوانات بدن اعضای تجارت و شکار

21 

 دوره  در .گرفت شکل بیگانگان به اقتصادی امتیازهای واگذاری به اعتراض در که بود اجتماعی های جنبش هترین دگستر از یکی تنباکو نهضت

 ایرانیان آن براساس که بست ایران با قراردادی انگلیسی نفر یک زمان آن در .بود ایران کشاورزی محصوالت هترین عمد از تنباکو و توتون شاه، الدینناصر

 این اقتصادی بارِ زیان نتایج از آگاهی با بازرگانان و روحانیون ویژه به مردم، .بفروشند او از غیر کسی به را خود تنباکوی و توتون محصول توانستند ینم

 حسن میرزا هاللّ آیت و نکرد اعتنایی مخالفان خواسته به نشاه ناصرالدی .شدند قرارداد لغو خواهان و کردند اعتراض به شروع مختلف شهرهای در قرارداد،

 .کند لغو را قرارداد شد مجبور نشاه ناصرالدی نهضت، نگرفت اوج با .کرد اعالم حرام را تنباکو و توتون از استفاده سامرا، در شیعیان تقلید مرجع شیرازی،

 به اعتماد حس آن پیروزی و بود داخلی ستم برابر در ایستادگی و خارجی سلطه و نفوذ از رهایی برای ایران مردم جدّی حرکت نخستین تنباکو نهضت

 .کرد تقویت مردم در را مبارزه و مقاومت روحیه و نفس

نمره21جمع بارم : ی مصحح :نام و نام خانوادگ   امضاء:    
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