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:و نام خانوادگینام    

14/10/1400تاریخ امتحان:      محل مهر  سواالت امتحان درس:  

3تعداد صفحات سؤال: صفحه : نهم پایه  :    

دوره اول متوسطه   
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 صحیح و غلط 
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 صحیح       غلط                   نمره( 25/0)هر سوال کنید.صحیح یا غلط بودن سواالت زیر را مشخص -1

کیلومتر مربع است. 510مساحت کره زمین  –الف    

.می رسد -36دمای فصل زمستان در توندرا به  -ب         

.روزه را )سال کبیسه( می نامند 366سال  –ج   

  .آب کره شامل همه آبهای زمین می شود  -د 

 کوتاه پاسخ 

 

 

5/1  

نمره( 25/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.)هر سوال -2  

نصف النهار مبدأ از کدام رصدخانه عبور می کند؟ –الف   

؟عنصر مهم آب و هوا را نام ببرید دو -ب  

؟میزان بارندگی سالیانه در بیابانها چقدر است –ج   

بود؟یکی از اقدامات مهم شاه اسماعیل صفوی پس از تاجگذاریش چه  -چ  

؟تخریب جنگلهای بارانی استوایی در کدام کشورها بیشتر است -ح  

با شکوه ترین بازار عصر صفوی چه نام دارد؟ - خ  

 جای خالی 

 

 

 

5/1  

نمره( 25/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)هر سوال -3  

خود برگزید.کریم خان به جای عنوان شاه لقب .............................. برای -الف  

هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به جایی که .......................... دارد جریان می یابد. -ب   

.دو عامل مهم که موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است ، بهبود بهداشت و ..................... می باشد -ج  

............................ بود.یکی از اقدامات مهم امیر کبیر تاسیس -چ  

اگر میزان موالید با مرگ و میر برابر باشد رشد جمعیت ........................  -د  

نام داشت. ..................... عثمانیهاجنگ میان ایرانیان و  -هـ  

 تستی 

 

 

 

5/0  

نمره( 25/0جواب صحیح را انتخاب کنید.)هر سوال -4  

متر نیز میرسد. 35تا 25درختان بلند گاه به ارتفاع  –الف   

 ساوان                -4جنگلهای بارانی استوایی                        -3تایگا                    -2                    توندرا -1

منطقه علفزاری با درختان تک و منفرد)بائوباب( مربوط به کدام زیست بوم می باشد؟ -ب  

 ساوان                -4جنگلهای بارانی استوایی                        -3تایگا                    -2                    توندرا -1
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  دوطرف استوا

 

 

 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 

1 

؟مختصات جغرافیایی چیست -6  

 

 

5/1  

؟انقالب تابستانی را توضیح دهید -7  

 

 

1 

ناهمواریهای جوان دارای چه ویژگیهایی هستند؟-8  

 

 

5/1  
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 صحیح       غلط                   نمره( 25/0)هر سوال کنید.صحیح یا غلط بودن سواالت زیر را مشخص -1

کیلومتر مربع است. 510مساحت کره زمین  –الف    

.می رسد -36دمای فصل زمستان در توندرا به  -ب         
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 کوتاه پاسخ 
 

 

5/1  

نمره( 25/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.)هر سوال -2  

گرینویچنصف النهار مبدأ از کدام رصدخانه عبور می کند؟ –الف   

دما و بارش؟عنصر مهم آب و هوا را نام ببرید دو -ب  

میلی متر50کمتر از ؟میزان بارندگی سالیانه در بیابانها چقدر است –ج   

رسمی کردن مذهب شیعهبود؟یکی از اقدامات مهم شاه اسماعیل صفوی پس از تاجگذاریش چه  -چ  

برزیل و اندونزی؟تخریب جنگلهای بارانی استوایی در کدام کشورها بیشتر است -ح  

بازار قیصریه اصفهانبا شکوه ترین بازار عصر صفوی چه نام دارد؟ - خ  

 جای خالی 

 

 

 

5/1  

نمره( 25/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)هر سوال -3  

خود برگزید.برای  وکیل الرعایاکریم خان به جای عنوان شاه لقب -الف  

دارد جریان می یابد. فشار کمتریهوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به جایی که  -ب   

.می باشد بهبود تغذیهدو عامل مهم که موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است ، بهبود بهداشت و  -ج  

بود. مدرسه دارالفنونیکی از اقدامات مهم امیر کبیر تاسیس -چ  

ثابت می مانداگر میزان موالید با مرگ و میر برابر باشد رشد جمعیت   -د  

نام داشت. چالدران عثمانیهاجنگ میان ایرانیان و  -هـ  

 تستی 

 

 

 

5/0  

نمره( 25/0جواب صحیح را انتخاب کنید.)هر سوال -4  

متر نیز میرسد. 35تا 25درختان بلند گاه به ارتفاع  –الف   

 ساوان                -4جنگلهای بارانی استوایی                        -3تایگا                    -2                    توندرا -1

منطقه علفزاری با درختان تک و منفرد)بائوباب( مربوط به کدام زیست بوم می باشد؟ -ب  

 ساوان                -4جنگلهای بارانی استوایی                        -3تایگا                    -2                    توندرا -1

 وصل کنید 
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 

1 

؟مختصات جغرافیایی چیست -6  

هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها مختصات جغرافیایی آن 

 نقطه گویند.

 

5/1  

؟انقالب تابستانی را توضیح دهید -7  

در اول تیر ماه در نیمکره شمالی منطقه وسیع تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد. در 

تیجه طول روزها از شب ها بیشتر است. در اول تیر ماه خورشید در نیمکره شمالی به مدار راس السرطان ن

است به آن انقالب تابستانی گویندبه طور عمود می تابد. در این هنگام که طوالنی ترین روز در این نیمکره   

 

1 

ناهمواریهای جوان دارای چه ویژگیهایی هستند؟-8  

 است ᵛدر دربین آن تنگ و به شکل -د داردشیب تن دامنه های این کوه-سیار مرتفع هستندب
 

5/1  

 9-  انسانها چگونه از اقیانوسها استفاده مفید می کنند؟

امکان حمل و نقل کم هزینه تر میلیونها تن بار با کشتی ها -یکی از منابع مهم تامین غذا برای انسان است

غیر مستقیم منبع تامین آب شیرین برای ساکنان جهان است. به طور-فراهم می کند  

 

1 

زیست بوم چیست؟ -10  

یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان وجانوران زندگی می کنندو ناحیه 

 مشخصی را به وجود می آورند.
 

1 

جنگل زدایی یعنی چه؟-11  

درخت ها را با اره -،برای این کار جنگل ها را می سوزانندیعنی از بین بردن کامل جنگلها در یک ناحیه

و با بولدوزر زمین ها را از درختان خالی می کنند.-برقی قطع می کنند  
 

1 

کشورهای با رشد منفی جمعیت دچار چه مشکالتی می شوند؟ -12  

چون زاد و ولد کم است ،جامعه از نیروی جوان برای -جمعیت سالخورده و ازکار افتاده افزایش می یابد

محروم می شود.جمعیت کشور نیز کاهش می یابد. پیشرفتکار و و علم آموزی و تحصیل   

مهاجرت چیست؟ -13   

 یعنی رفتن از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی
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75/0  

مالک های توسعه انسانی را نام ببرید؟ -14  

سواد و آموزش-امید به زندگی یا متوسط طول عمر-درآمد و رفاه  

 

1 

؟امید به زندگی یعنی چه -15  

زنده بماند.یعنی تعداد سالهایی که انتظار می رود کودکی که در آن کشور بدنیا آمده است،عمر کند و   

 

1 

مهمترین اقدامات شاه عباس اول پس از به سلطنت رسیدن چه بود؟دو مورد از  -16  

پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل -ازبکها و عثمانیها را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران عقب راند

 کرد
 

1 

در عصر صفویه چه محصوالتی از ایران صادر می شد؟ -71  

قالیهای نفیس-حریر–ابریشمی -های مخملیپارچه –خشکبار   

 

1 

کریم خان زند با مردم چگونه برخورد می کرد؟ -18  

به صلح و آسایش و آرامش عمومی اهمیت می داد و می -او با مالیمت و مهربانی با مردم رفتار می کرد

ید با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز از بروز نا امنی و شورش های داخلی جلوگیری کند.کوش  

 

1 

عباس میرزا برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی چه دستوری داد؟ -19  

دستور داد تا کتابهایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند.در آن دوره تازه صنعت چاپ 

 به ایران راه یافته بود.
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