
  تاریخ آزمون:۱۲/۱۰/۱۴۰۱

  مدت امتحان: ۶۰ دقیقه

  شماره صندلی:           مهر آموزشگاه

  بسمه تعالی

  مدیریت.آموزش و پرورش ناحیه ۴ استان قم

  دبیرستان غیردولتی رهپویان دانش

  آزمون نوبت اول سال تحصیلی

۱۴۰۱_۱۴۰۲

تعداد صفحه  ۲   تعداد سوال  ۱۶

نام و نام خانوادگی

سواالت امتحان درس :مطالعات

پایه : نهم

نام دبیر:خانم جعفری زاده

بارم سواالت ردیف

0.5

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید

الف) موقعیت مکانی یک پدیده ،یعنی مکان قرار گرفتن آن روی زمین.

ب) یک دور کامل زمین به گرد خورشید یک سال طول می کشد که به آن حرکت وضعی می گویند. 1

0.5

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) هر نقطه از کره زمین روی یک مدار ویک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها ....آن نقطه

می گویند.

ب) دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدی را ......سال تخمین زده اند.

2

1.5 الف) مساحت کره زمین چقدر است ؟ب) نتیجه حرکت وضعی زمین چیست؟ 3

1
 انقالب تابستانی را تعریف کنید ؟

4

0.75
 چرا مطالعه درباره اقیانوسها و بستر آنها دشوار است ؟

5

0.75

 الف) پایین ترین الیه هوا که نزدیک سطح زمین است چه نام دارد؟

ب) در این الیه چه عواملی ایجاد می شود ؟ 6

2
 عوامل موثر بر آب و هوای جهان را نام ببرید ؟ ۴مورد

7

1.5
 الف) زیست بوم چیست ؟ ب) تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد ؟۴مورد

8

2
 مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه می شود را بنویسید ؟۲مورد

9
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1
 منظور از رشد منفی جمعیت چیست ؟

10

1.5
 مالک های توسعه انسانی را بنویسید؟

11

1
 منظور از میانگین سالهای تحصیل چیست ؟

12

1.5

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

الف) مهمترین طرفداران خانقاه شیخ صفی چه کسانی بودند؟

ب) کدام پادشاه مذهب شیعه را رسمی کرد ؟

ج) قرون جدید به چه قرن هایی گفته می شود ؟

13

1.5

 الف) یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره صفوی چه بود؟

ب) پر سود ترین کاالی صادراتی در انحصار شاه عباس چه بود ؟

ج) یکی از منابع عمده درآمد حکومت صفویه چه بود ؟
14

1.5
 عهدنامه گلستان بین کدام کشور ها بسته شد ؟مفاد آن چه بود ؟

15

1.5
 انقالب صنعتی از کدام کشور آغاز شد ؟ نتیجه ی آن چه بود ؟

16

امام حسن(ع):از تفکر غافل نشويد؛ زيرا تفکر حياتبخش قلب آگاهان و کليد درهای حکمت است.   - جمع بارم :20.0
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  بسمه تعالی

  پاسخنامه امتحان مطالعات نهم

  نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱

بارم سواالت ردیف

0.5

 الف)  ص

ب) غ 1

0.5

 الف) مختصات جغرافیایی

ب) عمر زمین ۵/۴ میلیارد سال 2

1.5

 الف) مساحت کره زمین ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع

ب) پدید آمدن شب و روز _اختالف ساعت 3

1

 انقالب تابستانی:

در اول تیر ماه خورشید در  نیمکره شمالی به مدار راس السرطان عمود می تابد،منطقه وسیعی از

کره زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد.طول روز ها،بیشتر از شب ها است.
4

0.75
 فشار زیاد آب ،تاریکی،دمای کم در اعماق آب

5

0.75

 الف)

الف)پایین ترین الیه هوا ،ورد سپهر(تروپوسفر)

ب) تشکیل ابر و بسیاری از تغییرات آب و هوایی
6

2

 ۱_زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی

۲_دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریا ها

۳_ ارتفاع از سطح زمین

۴_فشار هوا و جریان باد

7

1.5

 زیست بوم یک ناحیه جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و

ناحیه مشخصی را به وجود می آورند. ب) آب و هوا،شکل ناهمواری،میزان ارتفاع از سطح

زمین،جنس خاک
8
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2

 ۱_ایجاد وگسترش شهر ها و روستاها،و.......

۲_فعالیت های صنعتی و تولید انبوه کاالها در کارخانه ها

۳_مصرف گرایی و تولید انبوه زباله

۴_شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات

9

1
 اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی می گویند

10

1.5
 ۱_درآمد ور فاه ۲_امید به زندگی یا متوسط طول عمر ۳_سواد و آموزش

11

1

 منظور از میانگین سالهای تحصیل،متوسط تعداد سالهایی،است که دانش آموزان یک کشور در

مدرسه حضور پیدا کرده و تحصیل کرده اند 12

1.5

 الف) قزلباش

ب) شاه اسماعیل صفوی

ج) قرن های ۱۶تا ۱۹ میالدی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.
13

1.5
 الف) صنعت بافندگی ب) صادرات ابریشم، ج) مالیاتی بود که از کشاورزان و دامداران می گرفتند

14

1.5

 الف) ایران و روسیه

ب) به موجب این عهدنامه ،ایالتهای گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران

خارج شد و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند
15

1.5

 الف) انگلستان

ب) نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جای نیروی انسان و ابزارهای دستی را در تولید گرفت.سرعت

تولید افزایش یافت
16

امام حسن(ع):از تفکر غافل نشويد؛ زيرا تفکر حياتبخش قلب آگاهان و کليد درهای حکمت است.   - جمع بارم :20.0
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