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سازمان آموزش و پرورش استان یزد

نام خانوادگی:

تاریخ9911/91/91 :

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

نام پدر:

دبیرستان دخترانه دوره اول ادب

کالس:

آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول ،پایه نهم

نام دبیر :سرکارخانم باقرزاده
تعداد سوال91:
تعداد صفحه9:

زمان 01 :دقیقه

(ضمن خیر مقدم به دانش آموزان عزیز ،سواالت زیر را با دقت بخوانید و با آرامش خاطر پاسخ دهید)

 1پاسخ صحیح را انتخاب کنید 2( .نمره)
 _1شاه عباس با کمک کدام کشور موفق شد پرتقالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون کند ؟
الف) فرانسه

ب) انگلستان

د)روسیه

ج) اسپانیا

 _2از میان عوامل زیر کدام عامل مهمترین و بیشترین تاثیر را در تنوع زیست بوم های جها ن دارد؟
الف) میزان ارتفاع

ب) جنس خاک

د) آب و هوا

ج)شکل ناهمواریها

 _3در جریان نهضت تنباکو کدام یک از مراجع استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کردند ؟
الف) میرزا حسن شیرازی

ب) آیت ا ...بهبهانی

د) عالمه طباطبایی

ج)شیخ فضل ا ...نوری

 _4کدام یک از گزینه های زیر جزو مالکهای اصلی توسعه انسانی نیست ؟
الف) در آمدو رفاه

ب) امید به زندگی

ج) آزادی

د) سواد و آموزش

 2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2( .نمره)
الف) اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن ...................می گویند.
ب ) یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی در دوره قاجاریه نهضت  ...............بود.
ج ) از جمله گشورهای آفریقایی که در آن شکار گسترده فیل صورت می گیرد کشور  ................است.
د ) سیاراتی که از گازهای مختلف تشکیل شده اند....................نامیده می شوند.

 3کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک غلط است1( .نمره)
الف) تشکیل ابرها و بسیاری از تغیرات آب و هوایی در الیه تروپسفور صورت می گیرد.
ب ) سال  333روزه را سال رسمی می نامند.
ج ) زمین جزو سیارات درونی منظومه شمسی است.
د ) بخش عمده ای از بیابانهای گرم و خشک در مجاورت مدار راس السرطان و راس
الجدی قرار دارد.
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پاسخ کوتاه دهید 2 ( .نمره)
الف) پر سود ترین کاالی صادراتی عصر صفوی چه نام داشت؟..................
ب ) شاه طهماسب پایتخت خود را به کدام شهر منتقل کرد؟...................
ج ) بخش خارجی کره زمین یا پوسته که از سنگ وخاک تشکیل شده چه نام دارد؟.........................
د ) روسیه در زمان امپراطوری چه کسی پیشرفت کرد؟ ......................

 5کلمه مربوط به هر سوال را انتخاب کرده و در جلوی سوال بنویسید 1/5( .نمره)
( تایگا – توندرا -ساوان – جنگلهای بارانی استوایی )
الف ) درختان بائوباب از گونه های گیاهی مشهور به این زیست بوم است.......................
ب ) در این ناحیه فقط گیاهانی مانند خزه و گل سنگ می توانند برویند...........
ج ) در این منطقه هوا همیشه گرم است و بیشترین تنوع زیستی را در جهان دارد...................

 3نتایج حرکت وضعی زمین را نام ببرید ؟( 1نمره)

 7زیست بوم را تعریف کنید ؟ ( 1نمره)

 8عوامل موثر بر آب و هوای جهان را نام ببرید  2مورد ( 1نمره)

 9در عهد نامه ترکمانچای ایران چه تعهداتی کرد  2مورد ؟(1نمره)

 11یکی از مهمترین اقدامات امیر کبیر چه بود؟( 1/5نمره)

 11پایتخت زندیه کدام شهر بود و چه بناهایی در آنجا ساخته شد؟( 1نمره)

 12مدارس جدید در ایران توسط چه کسی و در چه شهرهایی تاسیس شد ؟( 1نمره)

 13در دوره شاه عباس اول برای گسترش تجارت چه کارهایی انجام شد  2مورد؟(1نمره)

سازمان آموزش و پرورش استان یزد

نام:
نام خانوادگی:

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

نام پدر:

دبیرستان دخترانه دوره اول ادب

کالس:

آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول ،پایه نهم
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نام دبیر :سرکارخانم باقرزاده
تعداد سوال91:
تعداد صفحه9:

زمان 01 :دقیقه

(ضمن خیر مقدم به دانش آموزان عزیز ،سواالت زیر را با دقت بخوانید و با آرامش خاطر پاسخ دهید)

 14مهاجرت اجباری را تعریف کرده مثال بزنید؟ ( 1/5نمره)
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در دو قرن اخیر کدام دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است نام برده و توضیح دهید؟ ( 1/5نمره )

 13مهمترین عواملی که باعث تخریب زیست گاهها می شوند را نام ببرید ؟  2مورد ( 1نمره)

طراح سوال  :خانم باقر زاده

