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به نام ایزد 

 آموزش و پرورش استان قزوین دانا

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان البرز

 )دوره اول( غیر دولتی پویای البرزدبیرستان 

 ۹۸-۹۹سال تحصیلی:  

 نوبت اولآزمون 

 ۲۸/۱۰/۹۸تاریخ آزمون :

 نام خانوادگی :ام و ن

 ۹نام کالس :    /

 جوادی نام دبیر :

 

آزمون 
 مطالعات

 نهمپایه 
 دقیقه ۷۰ مدت امتحان برگه ۲ردیف سوال ۴

 

ف
ردی

 

 بارم ز دانش دل پیر برنا بود

 ر کنید.جاهای خالی را با کلمه مناسب پ ۱

 در میان چهار سیاره نزدیک به خورشید ............... بزرگترین است..۱-۱

 بیابان های سرد جهان است................ که اطراف آن را کوه فرا گرفته است،جزء . ۱-۲

 ............... یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی.. ۱-۳

  هنگام به قدرت رسیدن ............... ایران حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود..۱-۴

 دوازده ساله پادشاهی ............... به نبرد با بیگانگان و فرو نشاندن شورش های داخلی گذشت. بیشترین دوره.۱-۵

 انقالب صنعتی از ............... آغاز شد و در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت..۱-۶

۵/۱ 

۲ 

 

 

 غلط)غ(-صحیح)ص(صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

                                                   ترکمن چای در زمان ناصرالدین شاه به ایران تحمیل شد.)     ( عهدنامه گلستان و.۲-۱

 نادر شاه افشار پس از کریم خان زند به روی کار آمد.)     (.۲-۲

 یکی از منابع عمده درآمد صفویان،مالیاتی بود که از نظامیان می گرفتند.)     (.۲-۳

 عباس به کمک کشتی های جنگی پرتغال،انگلیسی ها را از سواحل جنوبی ایران بیرون راند.)     ( شاه.۲-۴

۱ 

۳ 

 

 

 پاسخ کوتاه دهید.

 حرکت وضعی:.۳-۱

 فالت:.۳-۲

 زیست بوم:.۳-۳

 رشد منفی جمعیت:.۳-۴

 طرفین قرارداد پاریس:.۳-۵

۵/۲ 

 سواالت تشریحی. ۴

 (۵/۱استفاده می شود؟)از ساعت واقعی و رسمی در چه زمانی .۴-۱

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۵/۱سال کبیسه را چگونه حساب می کنند؟).۴-۲

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۵/۱یانوس ها را بنویسید.)سه مورد از اهمیت اق.۴-۳

 

 

۱۵ 



 

 

 (۵/۱امروزه برای کاهش رشد جمعیت،دولت ها چه سیاست هایی را اعمال می کنند؟).۴-۴

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۵/۱منظور از جنگل زدایی چیست؟).۴-۵

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۵/۱)امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک کشور یعنی چه؟.۴-۶

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۲اتفاق افتاد و نتیجه آن چه شد؟)جنگ چالدران به چه دلیل .۴-۷

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۲چگونگی تشکیل عهدنامه ترکمن چای را توضیح دهید.).۴-۸

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (۲در دوره قاجار اهداف انگلستان از ارتباط با ایران چه بود؟).۴-۹

 

 

 

 
 

 گنج خواهی،در طلب رنجی ببر...
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