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  بسمه تعالی  مطالعات اجتماعی: نام درس 
  وزارت آموزش و پرورش

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه
  مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

  علومدخترانه دبیرستان غیر دولتی 

  10/98/     :تاریخ امتحان 
  دقیقه 70: مدت پاسخگویی   شادکامی:طراح سوال 

  نهم: پایه و رشته تحصیلی   شادکامی: نام دبیر 
  صفحه 2: تعداد صفحات   : نام و نام خانوادگی 

  :مهر مدرسه   : تعداد سواالت 
  

  بارم  سواالت  ردیف
    درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید   الف

  25/0  ص              غ     .بیشتر امتیازات اقتصادي به دولت هاي استعماري در دوره ناصرالدین شاه واگذار شد   1
  25/0  ص              غ      .طبق عهدنامه گلستان ایالت گرجستان از ایران جدا شد   2
  25/0  ص              غ . شاه تهماسب پایتخت را به تبریز منتقل کرد  3
  25/0  ص               غ        .در دویست سال گذشته رشد جمعیت جهان سیر صعودي پیدا کرد  4
  25/0  ص                 غ           .مهم ترین عامل تاثیر گذار بر زیست بوم شکل ناهمواري هاست  5

    .مشخص کنیدگزینه صحیح را   ب
  .دوره زمامداري کدام پادشاه اوج شکوفایی سیاسی و اقتصادي ایران بود   1

  شاه عباس اول: نادرشاه                   د: شاه اسماعیل صفوي                        ج: ب         کریم خان              : الف
25/0  

  .در دوره صفویه کدام یک از علوم زیر کمتر مورد توجه قرار گرفت   2
  حدیث: د                      فلسفه   : ادبیات فارسی                        ج: تاریخ                          ب: الف

25/0  

  .کدام سیاره جزء سیارات درونی منظومه خورشیدي نیست   3
  مریخ: ناهید                      د: مشتري                         ج: تیر                              ب: الف

25/0  

  شود ؟کدام گزینه جزء مالك هاي توسعه انسانی محسوب نمی   4
  امید به زندگی: متوسط طول عمر                 د: امید به ازدواج               د: درآمد و رفاه              ب: الف

25/0  

  .متري اقیانوس ها اشاره دارد  5000تا  2000به عمق   5
  گودال ماریانا: خشکی                      د ایوان: شیب قاره                   ج: فالت قاره                    ب: الف

25/0  

  این زیست بوم به داشتن جنگل هاي مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است و درختان کاج و سرو وجود دارد  6
  هاي بارانی استواییجنگل : سادان                    د: توندرا                       ج: تایگا                            ب: الف

25/0  

    .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید   ج
  5/0  .خورشید قرار دارد ........................ سیاره منظومه خورشیدي است و در فاصله ............................ زمین   1
  5/0  .تقسیم شده است .......................... طبق نظر دانشمندان پوسته زمین به قطعات با   2



 

 

  5/0  بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد................... تشکیل شده است و زیست بوم .................... هر زیست بوم از چند   3
  5/0  .پراکنده شده است .......................... و ..................... جمعیت در کره زمین به طور بسیار   4
  5/0  .را براي خود برگزید ........................... یعنی ......................... کریم خان به جاي عنوان شاه لقب   5
  5/0  .در دوره قاجار نتایج زیانباري براي ایران داشت ............... و ................... شکست هاي نظامی و سیاسی از   6
  25/0  .براي انسان است ....................... اقیانوس ها یکی از منابع مهم   7
    .دهید  کوتاهبه سواالت زیر پاسخ   د
  5/0  .آب کره چه منابعی را شامل می شود   1
  1  زیست بوم چیست ؟  2
  5/0  .اسماعیل صفوي چه زمانی خود را شاه نامید   3
  5/0  مدارسی به سبک جدید تاسیس کرد ؟ میرزا حسن رشدیه در کدام شهرها  4
  5/0  نتایج حرکت وضعی زمین چیست ؟  5

    .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید   هـ
  تفاوت بین سیاره درونی و بیرونی را بنویسید ؟  1

  
1  

  از حرکت ورقه هاي زمین کدام پدیده ها به وجود می آید ؟  2
  

1  

  منطقه آب و هوایی را ایجاد می کند ؟یکسان نتابیدن خورشید در سطح زمین چند   3
  

5/1  

  .مهم ترین ویژگی هاي تندرا را بنویسید   4
  

5/1  

  جنگل زدایی چیست و چه پیامدهایی دارد ؟  5
  

5/1  

  مهاجرت را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید ؟  6
  

5/1  

  .مهم ترین اقدامات شاه اسماعیل اول را بنویسید   7
  

5/1  

  .گلستان بین چه کشورهایی بسته شد و مفاد آن را بنویسید عهدنامه   8
  

1  

  .مهمترین اقدامات امیرکبیر را بنویسید   9
  

1  
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