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 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           
 

  سؤاالت جای خالی 

 5/0 بر حسب درجه مکان با مدار استوا ..................... هر مکان عبارت است از فاصله آن  1

2 
متر دیده  022با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از  در جاهایی که اقیانوس ها

 گویند.شود که به آن ................... میمی
5/0 

 5/0 شود، ................ است.یکی از عواملی که موجب افزایش یا کاهش جمعیت یک مکان می 3

4 
به اروپا را کافی نمی دانست، تصمیم  .................... بود. او که فرستادن دانشجویکی از اقدامات امیرکبیر، تاسیس 

 گرفت مدرسه ای به سبک مدرسه های جدید در ایران تاسیس کند.
5/0 

  سؤاالت صحیح یا غلط 

 55/0 غلط      صحیح   عهدنامه گلستان در زمان حکومت ناصرالدین شاه توسط روسیه به ایران تحمیل شد 5

6 
همزمان با به قدرت رسیدن سلسله صفوی، کشورهای اروپایی قرون وسطا یا عصر تاریکی در اروپا را پشت سر 

 غلط     صحیح        گذاشته و وارد قرون جدید شده بودند.
55/0 

5 
انات و امک در کشورهایی که مردم دسترسی کافی به غذا یا آب آشامیدنی سالم ندارند و با کمبود پزشک و دارو

 غلط           صحیح         درمانی مواجه اند، امید به زندگی یا متوسط طول عمر باال است.
55/0 

8 
این ناحیه زمستان های طوالنی  .توندرا ناحیه ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی است

 غلط         صحیح دارد و سرمای هوا در آن بسیار شدید است.  
55/0 

  سؤاالت چهار گزینه ای 

9 
 باشد.پدید آمدن شب و روز نتیجه حرکت ...... زمین و به وجود آمدن فصول نتیجه حرکت ...... زمین می

 وضعی  -ظاهری      د( انتقالی -انتقالی     ج( انتقالی -ظاهری     ب( وضعی -الف( وضعی
1 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباد پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044-1041سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  مطالعات اجتماعینام درس: 

 پنداشته پور نام دبیر:

 81/8011 /81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 
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10 
 ناصرالدین شاه به رهبری کدام عالم شیعه صورت گرفت؟نهضت تنباکو در زمان حکومت 

 د( شیخ فضل اهلل نوریآیت اهلل خمینی   ج( آیت اهلل میرزا حسن شیرازی     الف( آیت اهلل نائینی     ب( 
1 

11 

این زیست بوم دارای علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده است. 

 بیشترین وسعت این زیست بوم در قاره آفریقاست.

 الف( بیابان     ب( جنگل های بارانی استوایی     ج( تایگا      د( ساوان

1 

12 

 کدام گزینه زیر است؟به ترتیب « الف»طول و عرض جغرافیایی نقطه 

 

 W02 /N51د(      W02 /N02 ج(     W02 /N02ب(      E02 /N02الف( 

1 

  تشریحیسؤاالت  

13 
 فالت را تعریف کنید؟ بلندترین فالت جهان کدام است؟

 
1 

14 
 زیست بوم )بیوم( را تعریف کنید؟

 
1 

15 
 اهمیت اقیانوس ها برای انسان را بیان نمایید.

 
1 

16 
 نابرابری جهانی یا بین المللی به چه معناست؟

 
1 
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 سربلند باشیدموفق و 

 نمره 21جمع نمره: 

15 

 مورد( 0مالک های توسعه انسانی را نام ببرید؟ )

 

 

5/1 

18 

 سلسله صفوی در زمان کدام پادشاه در اوج قدرت قرار گرفت؟ اقدامات او چه بود؟

 

 

5/1 

19 

 نادر چگونه سلسله افشاریه را پایه گذاری کرد و اقدامات او چه بود؟

 

 

2 

20 

 میرزا تقی خان امیر کبیر چه اقداماتی در جهت پیشرفت و نوسازی کشور انجام داد؟

 

 

2 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 عرض جغرافیایی 1

 فالت قاره )ایوان خشکی( 2

 مهاجرت 3

 مدرسه دارالفنون 4

 غلط 5

 صحیح 6

 غلط 7

 صحیح 8

 گزینه ب 9

 گزینه ج 11

 گرینه د 11

 گزینه ب 12

 فالت تبتفالت ها سرزمین هایی نسبتا هموار اما مرتفع اند که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شوند.  13

14 
زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه مشخصی را بوجود 

 می آورند. هر زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل شده است.

15 
آبی امکان حمل و نقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار را با اقیانوس ها یکی از منابع مهم تامین غذا برای انسان هستند. این پهنه های 

 کشتی ها فراهم می آورند. اقیانوس ها همچنین به طور غیر مستقیم منبع تامین آب شیرین ساکنین جهان اند

16 
، اسب، آموزشنابرابری جهانی یا بین المللی به این معنی که از نظر ثروت و درآمد، کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن من

 بهداشت، اشتغال، گذران اوقات فراغت، و نظایر آن تفاوت های زیادی بین کشورها دیده می شود.

 سواد و آموزش -3امید به زندگی یا متوسط طول عمر    -2درآمد و رفاه  -1 17

18 
تا پشت مرزهای ایران عقب راند. شاه عباس اول حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند. او ازبک ها و عثمانیان را شکست داد و 

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

19 

نادر که سرداری از ایل افشار بود با سپاهیانش نخست افغان ها را سرکوب و تار و مار کرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران 

ساله  12راند. نادر پس از این پیروزی ها بر تخت شاهی نشست. بدین ترتیب سلسله افشاریه پایه گذاری شد. بیشتر دوره بیرون 

پادشاهی نادر به نبرد با بیگانگان و فرونشاندن شورش های داخلی گذشت. نادرشاه در تعقیب گروهی از افغان های شورشی که به 

شکر کشید. او تا دهلی پیش رفت و با غنیمت های بسیار به کشور بازگشت. نادرشاه کوشید هندوستان گریخته بودند به آن کشور ل

ایران را به کشوری یکپارچه تبدیل کند، کشوری که بتواند از استقالل خود در برابر دشمنان دفاع کند. وی از موقعیت حساس خلیج 

وی دریایی ایران در خلیج فارس کارهایی انجام داد اما این کارها با فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود از این رو برای تاسیس نیر

 مرگ او متوقف شد.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1044-1041سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نهم مطالعات اجتماعينام درس: 

 پنداشته پورنام دبیر: 

 14/1044 / 11 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  1:44 ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان:
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امیرکبیر پس از برقرار کردن امنیت و آرامش، اقداماتی را برای نوسازی تشکیالت حکومتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی آغاز 

کشور داشت و در صدد قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران بود. یکی از  کرد. او در سیاست خارجی، توجه ویژه ای به حفظ استقالل

مهم ترین اقدامات امیرکبیر تاسیس مدرسه دارالفنون بود او که فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمی دانست تصمیم گرفت مدرسه 

ان علوم و فنون جدید را بیاموزند. او همچنین معلمانی ای به سبک مدرسه های اروپایی در ایران تاسیس کند تا تعداد بیشتری از ایرانی

را از کشورهایی جز روسیه و انگلیس )مثال از اتریش( برای تدریس در مدرسه دارالفنون استخدام کرد. مدرسه دارالفنون مدتی پس از 

 برکناری امیرکبیر و چند روز پیش از قتل او شروع به کار کرد.

 

 امضاء:    ام خانوادگی مصحح :نام و ن  نمره22جمع بارم :
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