
 

  بسمه تعالی
 

 وزارت آموزش و پرورش
 

 اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب
 

1400 - 1401سال تحصیلی           نوین              دانش سرایغیردولتی دخترانه  اول دبیرستان دوره                نیمسال اول  پایان ترم امتحان   

دقیقه     70مدت آزمون:     نهم پایه:  خانم نژادمحمد نام دبیر:   نام و نام خانوادگی: 

1400/    10/    25 تاریخ: مطالعات نام درس:   نحوه برگزاری: آزمون حضوری نام کالس: 

 ردیف سؤاالت بارم

5/2  

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
 

 غ    ص   ی خورشیدی دارای هشت سیاره است.منظومه (1

 غ    ص   ی زمین است.اطلس پهناورترین اقیانوس کره اقیانوس (2

 غ    ص   به قزلباش معروف بودند.ترین طرفداران خاندان شیخ صنفی مهم (3

 غ    ص   ی دارالفنون بود.یکی از اقدامات امیرکبیر تاسیس مدرسه (4

5) 
3
5
 غ    ص های استوایی است.  تنوع زیستی جهان مربوط به جنگل  

 الف

5/2  

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید. جاهای
 

 کیلومتر در ثانیه مسیر را طی می کند 30مدار زمین ...................... شکل است و زمین با سرعت میانگین  (1

سان  و خاات تشاکیل شاده      ی آن کاه حالات جاماد دارد و از   ی زمین یاا پوساته  بخش خارجی کره (2

 شود............... نامیده می.......

 شود .......................... است.یکی از عواملی که موجب افزایش یا کاهش جمعیت یک مکان می (3

 صادرات ......................... پرسودترین کاالی صادراتی ایران در زمان صفویان بود. (4

 ی خود برگزید.ی مردم را براکریم خان به جای عنوان شاه، لقب ......................... یعنی نماینده (5

 ب

5/2  

 ی صحیح را انتخاب کنید؟گزینه

 ج( 

 سال کبیسه چند روز است؟ (1

    365الف(    364ب(   367ج(   366د( 

 است؟ نداشتهکدام کشور رشد اقتصادی سریعی  (2

 الف( ژاپن   ب( چین  ی شمالی  ج( کره ی جنوبی  د( کره

 کشورها بسته شد؟ی گلستان بین کدام عهدنامه (3

 الف( ایران و روسیه   ب( ایران و عثمانی  ج( روسیه وعثمانی  د( ایران و انگلستان 
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 مهم ترین دشمنان صفویان کدام کشورها بودند؟ (4

 
 الف( ازبکان   ب( عثمانی ها      2و  1ج(  د( هیچ کدام 

 النهار مرکزی دارد.درجه است و یک نصف  ...........................هر قاچ  (5

  10الف(    15ب(     20ج(     25د( 

2 

 با توجه به کلمات داده شده پاسخ دهید ) یک کلمه اضافی است(

 د

 ساوان -های باران استوایی جنگل –بیابان  -توندار –نای  

 هایی طوالنی دارد و سرمای هوا در آن بسیار شدید استزمستان (1

 میلی متر است. 2500درصد و میزان بارندگی سالیانه  80رطوبت حدود  (2

 خواران تنومند چون گورخر، فیل و زرافه در این منطقه زندگی میکنند.علف (3

 کنند.های خاردار در آن رشد میاز نظر پوشش گیاهی فقیر است و فقط درختان یا بوته (4

2 

 جدول زیر را کامل کنید.

  ر

 از تبریز به .................................... انتقال داد.شاه تهماسب پایتخت را  (1

 ی درآمد حکومت صفوی .................................. بود.یکی از منابع عمده (2

 قراردادی بین ایران و انگلستان ........................... (3

 ب صنعتی از کدام کشور آغاز شد ......................................قالان (4

 
 ///// /////   و   ///// 1

 /////   ی    ///// 2

 /////  و     ///// 3

     ل    4

2 

 تکمیل نمودار

 ز

    
 

انواع ناهمواری ها

شکل U

.......

شکل V

.......

دو معیار برای سنجش مشخصات جغرافیایی

........ .......
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 ها

شااود را های جانوری می  دو مورد از مهم ترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشااش گیاهی و نابودی گونه         (1 1

 بنویسید؟

 

 

 

5/1  های توسعه انسانی کدامند؟مالت  (2 

 

 

 

5/0  رشد منفی جمعیت به چه معناست؟  (3 

 

 

 

 

5/0  شود؟ای گفته میقرون جدید به چه دوره (4 

 

 

 

5/0  ی زندیه را نام ببرید؟بناهای مهم به جا مانده از سلسله (5 

 

 

 

5/0  شده است را نام ببرید؟دو عامل که موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها  (6 

 ورد سپهر چیست؟ (7 1

 در چه کشورهایی متوسط طول عمر بیشتر است؟ (8 1

 

 موفق باشید.
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مطالعات پایه نهم                          مهر و امضاء دبیر                 پاسخ نامه      بارم  ردیف 

5/2  

 

لفا غ (               5 ص (               4ص (            3غ  (              2ص  (1  

5/2  ب وکیل الرعایا -5ابریشم           -4مهاجرت              -3سنگ کره)لیتوسفر(               -2بیضی               -1 

5/2   ج   15ب(  -      5   2و  1ج(  -          4الف( ایران و روسیه    -    3ی شمالی ج( کره -       2 366د(  -1 

 د بیابان -4                 ساوان -3                  های باران استواییجنگل -2      توندار      -1 2

  ر انگلستان -4تالبوت            -3مالیات            -2قزوین             -1 2

 

 جغرافیاییعرض  –طول جغرافیایی 

 پیر -جوان 
 ز

5/1  

 

 

 

فعالیت های صنعت و تولید انبوه کاالها در  -2پل ، جاده و ....... ساختن  –ایجاد گسترش شهرها و رئستاها  -1

 شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات -4مصرف گرایی و تولید انبوه زباله   -3کارخانه ها  

ـه  

5/0  
 

 و آموزشسواد  –زندگی یا متوسط طول عمر امید به  -درآمد و رفاه   -2

5/0  گوینداگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی جمعیت می -3 

5/0   قرن های شانزدهم تا نوزدهم میالدی را در تاریخ اروا قرون جدید می گویند. -4 

5/0  کریم خانارگ  –وکیل حمام  –وکیل مسجد  –بازار وکیل  -5 

5/0  تغذیهبهبود  –بهبود بهداشت  -6 

1 
که نزدیک به سطح زمین است ورد سپهر )تروپوسفر( نام دارد. تشکیل ابرها و بسیاری از  ن ترین الیهیایپ -7

 گیرد.تغییرات آب و هوایی در این الیه صورت می

1 

ودگی زندگی می کنند و به غذای کافی و آب سالم دسترسی    ک و بدون آلرهایی که مردم در محیطی پادر کشو  -8

ــکی برخوردارند             ــدن حواد  از امکانات درمانی و مراقبت های پزش ــورت بیماری یا رو به رو ش دارند و در ص

 شود.متوسط طول عمر بیشتر می
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