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      نمره به عدد:                نمره به حروف:            نمره تجديد نظر به عدد:             نمره به حروف:   
  محل مهر و امضاء مدير

  نام دبير:                      تاريخ و امضاء:  امضاء: ونام دبير:                                    تاريخ 

ف
ردي

  

بارم  سؤاالت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الف.  جاهاي خالي را پركنيد:

  
 د.... قرار دارموقعيت جغرافيايي كشور ايران در نيمكره شمالي.............. و در نيمكره شرقي................. .1

  گويند.سالي كه تعداد روزهايش در تقويم بيشتر است را سال........................... مي .2
  . نام دارد.متر در محل تماس اقيانوس ها با خشكي ها................. 200ناحيه ي كم عمق  با ژرفاي كمتر از  .3
  مهمترين عناصر آب و هوا ..................... و .................... است. .4
  گسترده ترين تنوع زيستي جهان ....................... است. .5
  ........ به منظور تجارت در معرض تخريب هستند.جنگل هاي ........... .6
  ....................... سرچشمه اصلي نور، گرما و انرژي است. .7
كي در آن كشور به متوسط طول عمر در يك كشور، ميزان ..........................است، سال هايي كه انتظار ميرود كود .8

  دنيا آمده عمر كند و زنده بماند.
  به اوج قدرت رساندن حكومت صفوي توسط ........................... بود. .9

  با شكوه ترين بازار در زمان صفويان.................. بود. .10
  نادر شاه افشار به دست  ............................. كشته شد. .11
 ..... بود.اقدام مهم اميركبير ............................... .12
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 نمره) 5/0ب. گزينه مناسب را انتخاب كنيد: هركدام (
 

  انقالب تابستاني در نيمكره شمالي چه زماني رخ مي دهد؟  .1
  د) اول تير  ج) اول مرداد  ب) اول شهريور  الف) اول خرداد

  
  اگر خورشيد بر مدار راس السرطان عمود بتابد همزمان در نيمكره  جنوبي چه وضعي حاكم است؟ .2

  د) انقالب زمستاني  ج) اعتدال پاييزي  ب) انقالب تابستاني  بهاري الف) اعتدال
  

 نمي شود؟كدام يك از اهميت فالت قاره ها محسوب .3
  د)  منابع نفت  ج) جزاير ماهيگيري ها جنگل ها و دشت ب)   الف) منابع گاز

5  

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  نهم مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  ...............................شماره داوطلب: 

  صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  انقالب دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد

 1398 -99سال تحصيلي  نوبت اولترم  پايانآزمون 

 مطالعاتنام درس: 
  خانم دربندي نام دبير:

  1398/ 10 / 21امتحان:  تاريخ
  صبح 00:8.  ساعت امتحان:
 دقيقه 60مدت امتحان : 
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 بخش خارجي كره زمين كه حالت جامد دارد چه نام دارد؟ .4
  د) بيوسفر  ج) هيدروسفر  ب) اتمسفر  الف) ليتوسفر

  
دما در كدام يك از ناهمواري هاي زير در فصل زمستان سردتر است؟(اگر تقريبا در يك عرض  .5

  جغرافيايي قرار داشته باشند)
  د) جلگه  ج) دشت  ب) كوهپايه  الف) قله

  
  وقتي درصد رشد جمعيت به كمتر از صفر برسد؟ .6

  د) افزايش جمعيت  رشد ثابت جمعيتج)   ب) رشد منفي جمعيت  الف) كاهش جمعيت

  دايره بزرگي كه در فاصله مساوي از دو قطب شمال و جنوب به دور زمين فرض ميشود چيت؟  .7

  د) نصف النهار ج) استوا ب) راس الجدي الف) مدار راس السرطان
  

  مهمترين عامل در سنجش نابرابري بين كشورها چيست؟ .8
  د) اشتغال  ج) بهداشت  ب) اقتصاد    الف) آموزش

  
  موسس حكومت صفوي چه كسي بود؟ .9

 د) شاه عباس  ج) شاه تهماسب  ب) شاه حسين  الف) شاه اسماعيل
  

 فيلسوف زمان صفويان چه كسي بود؟ .10
   د) شيخ بهايي  ج) مالصدرا  ب) عالمه مجلسي  بهاء الدين محمد الف)

  

  ج.  هريك از ويژگي هاي زير مربوط به كدام زيست بوم است؟ 
  
  بيابان . بيشترين تنوع زيستي در اين زيست بوم است.1

  توندرا  .در اين زيست بوم گياهان خاردار مي رويند.2

  ساوان . مجاور با جنگل هاي استوايي است.3

  استوايي  درجه سانتي گراد دارد. -34. زمستان طوالني 4
 

1  

  

  د. دختر  گلم با آرامش و دقت به سواالت تشريحي پاسخ دهيد:
 
  

  مدار رسم كرديم بگوييد فاصله هر مدار چند درجه است؟ 18از نيمكره شرقي تا نيمكره غربي تعداد  .1
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 نتيجه حركت وضعي زمين را بگوييد؟ .2
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 عوامل بيروني تغيير چهره زمين را نام ببريد؟  .3

  

  

1  

  
 خصوصيات اليه تروپوسفر را بگوييد؟ .4

  

  
1  

  

  ويژگي هاي زير مربوط به كدام زيست بوم ها هستند:  .5
  الف) زيست بومي كه پوشيده از برف و يخ است .........................

  ب) زيست بومي كه داراي علفزار با درختان تك و منفرد است ........................

  ..است ......................ج) زيست بومي كه داراري آب و هواي گرم و خشك و بارندگي بسيار كم 

د) در اين مناطق در شش ماه از سال ميانگين دما كمتر از صفر درجه است و زمين هميشه مرطوب 

  است...............

1  

  

 دو عامل مهم در جهت كاهش مرگ و ميرها؟  .6
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 تعريف كنيد.  دو مثالمهاجرت اجباري را با ذكر  .7

  

  

1  

  

 هريك از اقدامات زير مربوط به كدام پادشاه صفوي است؟  .8

  
  دن مذهب شيعه.................رالف) رسمي ك

  م حكومت صفوي ..................ب) تثبيت و تحكي

  ج) تشكيل سپاه جديد از افراد غير قزلباش...................

5/1  
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 نمره 20جمع بارم : 

  

 موارد عهد نامه تركمنچاي را بگوييد ؟ ( دو مورد) .9
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 تالبوت چه كسي بود و چه كرد؟ .10
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                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

  

 
  خالي:الف) پاسخ جاي 

  
 نصف النهار –خط استوا  .1

 كبيسه .2

 فالت قاره .3

 دما و بارش .4

 تايگا .5

 ستواييا .6

 خورشيد  .7

 اميد به زندگي .8

 شاه عباس .9

 قيصريه .10

 فرماندهان سپاه .11

 مدرسه دارلفنون .12

  

  

  ب) پاسخ گزينه مناسب:
  

 دگزينه  .1

 دگزينه  .2

 بگزينه  .3

 گزينه الف .4

 الفگزينه  .5

 بگزينه  .6

 گزينه ج .7

 گزينه ب .8

 الفگزينه  .9

 گزينه ج .10

  

  
  پاسخ مناسب:ج) 

  
  توندرا -ساوان  –بيابان  –استوايي 

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي
  تهران 11ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  98-99سال تحصيلي  اولسؤاالت پايان ترم نوبت  كليد  انقالب واحد سراي دانش دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  مطالعات نهمنام درس: 
  خانم دربندينام دبير: 

 10/1398 / 21 تاريخ امتحان:

  صبح  00:8 ساعت امتحان:
 دقيقه 60مدت امتحان: 



 

  

 د)  پاسخ سواالت تشريحي:
  

1. ÷ = 
 اختالف ساعت –پديد آمدن شب و روز  .2

  
  هوازدگي، فرسايش بادي، فرسايش آبي، فرسايش يخچالي .3

  
 تغييرات آب و هوايي –تشكيل ابر  .4

  
 تايگا -بيابان  –ساوان  –توندرا  .5

  
 بهبود تغذيهبهبود بهداشت و  .6

  
افراد بدون ميل خود و به دليل خشكسالي، قحطي و جنگ مجبورند محل زندگي خود را ترك كنند مانند  .7

 فلسطيني ها

  
 شاه عباس –شاه تهماسب  –شاه اسماعيل  .8

  
 –ايران از داشتن كشتي هاي جنگي در رود ارس محروم ميشود  –تصرف سرزمين هاي شمالي رود ارس  .9

 پرداخت غرامت توسط ايران

  
سال امتياز خريد و فروش تنباكو را بدست گرفت و  50يك نفر انگليسي كه در زمان ناصرالدين شاه به مدت  .10

 لير انگليسي را به ايران بدهد. 1500ساالنه  و حدود  تعهد كرد هرسال 

 
 

  


