
 

 

 

 

 

 

 فصل اول                                                                                         

 نمره  5/0درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید . -1

 ص)  (           غ)  (  الف( هنگامی که خورشید درست روی نصف النهار مبدا قرار می گیرد در سرزمین های شرق گرینویچ هنگام بعد از ظهر است .         

 خورشید را دریافت می کند و انقالب تابستانی رخ می دهد.              ص)   (         غ)   (ب(در اول تیرماه در نیمکره شمالی بخش کم وسعت تری تابش 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید . -2

 نمره 25/0کدام یک از نتایج حرکت وضعی زمین است ؟
 

 ب( اختالف ساعت                               الف( تغییر زاویه تابش آفتاب در طول سال  

 د( ایجاد فصل های مختلف                                         مساوی بودن طول شب و روز  ج( نا

 نمره25/0برای تعیین قبله میزان تمایل کدام شهر به سمت غرب بیشتر است ؟ -

 د(مشهد                       ج(تبریز                                    ب(تهران                   الف( بندرعباس 

   20S   -  90 Eبا مختصات     ب   یک روز تابستانی باشد . در شهر 14ساعت   40N  -  60Eاگر در شهر الف با مختصات جغرافیایی -

 نمره 5/0کدام  مورد صحیح است ؟

 تابستانییک روز  12ب( ساعت                                       یک روز زمستانی  16الف( ساعت 

 عصر یک روز تابستانی 4د( ساعت                                       یک روز زمستانی  12ج( ساعت 

 

 نمره1سوال پاسخ دهید .  یکبه فقط از دو سوال زیر به اختیار -3

 فهمید؟ الف( ایران در نیمکره ی شمالی قرار دارد یا در نیمکره ی جنوبی ؟نیمکره ی شرقی یا غربی ؟ چگونه می

 

 

 به هند رفتند. آنها باید ساعت خود را جلو بکشندیا عقب ؟چرا؟  از ایران ب(یک گروه فرهنگی برای بررسی ادیان

 

 

                                                                                                                               پایه نهم                                      مطالعات اجتماعی                                                                              

                                                            06/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                8   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه4ت:   صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال25   :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 نمره 1سیاره های بیرونی و درونی را از نظر جنس و ترکیب مقایسه کنید .   -4

 

 

 

 

 فصل دوم                                                                          

 نمره 5/0درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید . -5

 ⃝غ                            ⃝الف(عوامل طبیعی و انسانی موجب پیدایش و تغییر شکل ناهمواری ها شده اند .                                   ص

 ⃝غ                          ⃝ص    یعنی استراتوسفر صورت می گیرد .        ب(تشکیل ابر ها و تغییرات آب و هوایی در پایین ترین الیه جو 

 نمره /75های نا خوشایند گرم شدن کره زمین را درسه مورد بیان کنید؟پیامد-6

..........................................     .................                     ........................................  .............................                  ..................................................................... 

 نمره /75ی زمین می باشد؟ی سیارههر یک از موارد زیر جزء کدام محیط تشکیل دهنده-7

 ..........(.............ج(رود کارون .)............              ...................(...................ب(گازاکسیژن.)..........            .......(.................الف(سنگ های رسوبی.)......................

 نمره1تعریف کنید و دومورد از اهمیت آن را بنویسید؟.فالت قاره را  -8

 

 نمره/5دو مورد از عوامل موثر بر آب وهوای جهان را نام ببرید؟ -9

 

 

 فصل سوم

 نمره /5کلمات مناسب پر کنید.خالی را با جاهای -10

 الف(ناحیه وسیع جغرافیایی که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند را .............................. می نامند .

 .از میان همه عوامل ....................................مهم ترین وبیشترین تاثیر بر زیست بوم ها داردب(

 نمره1هر یک از موارد زیر مربوط به کدام زیست بوم است؟-11

 الف(بزرگترین جانور این زیست بوم خرس قطبی است....................      

                                            ب(جنگل های این زیست بوم مانند سرو و کاج همیشه سبزند....................                                                        

 ج(درختان بائوباب از گونه های گیاهی مشهور این زیست بوم است.....................

 ....د(این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است ..............

 



 .نمره1مورد اشاره کنید چهار مورد به دو ی شود را بنویسید؟ازدو مورد از مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها م -12

1-.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2-...................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 نمره1برای استفاده ی خردمندانه از جنگل های استوایی چه باید کرد؟ دو مورد .-13

 

 فصل چهارم

 نمره 1کامل کنید .)برای هر کدام یک مورد کافی است(  جدول زیر را با توجه به عوامل موثر بر پراکندگی جمعیت-14

 سانیان                طبیعی                                

   عوامل جذب جمعیت

   عوامل دفع جمعیت

 نمره1کدام یک از جمالت زیر صحیح وکدام یک غلط است.-15

 . ص)  (    غ)   (است  یمهاجرت اجبار یاشغال یها نیاز سرزم نیالف( مهاجرت مردم فلسط 

 ص )  (   غ)  (است. یو رفاه اجتماع یسطح مطلوب زندگ یدارد و به معنا یدرآمد و رفاه جنبه اقتصاد زانیم-(ب

 

 نمره 5/0. گویند می..................................  را بماند زنده و کند عمر کشور یک در کودکی رود می انتظار که هایی سال تعداد -16 

 نمره1(.مورد2)د؟یسیرا بنو یجهان یموثر در نابرابر یداخلعوامل  نیمهم تر -17

 فصل پنجم

 نمره 75/0شاه طهماسب (  -شاه اسماعیل   –نام هر پادشاه را در جای مناسب بنویسید . ) شاه عباس  -18

 ....................................................الف( او حکومت صفویان را تاسیس کرد 

 ب( در دوره ی او صفویان به اوج قدرت رسیدند ..................................................

 ج( پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد ............................................

 



 نمره1گ چالدران را بنویسید؟علت شکست ایران در جن-19

 

 نمره 75/0سه عامل گسترش تجارت در عهد صفوی را بنویسید .  -20

 

 نمره/5ند دیگر علوم پر رونق نبود.وره صفوی به سبب ..................................رشته ................................. ماندر د-21

 نمره /5زی و کاهش نیروی قزلباش چه کرد ؟مرکشاه عباس برای تقویت حکومت  -22

 

 فصل ششم

 گزینه صحیح را انتخاب کنید:-23

 نمره/25کدام پادشاه از اهمیت نیروی دریایی آگاه بود وبرای تاسیس نیروی دریایی درخلیج فارس کارهایی انجام داد.-

 د: آقا محمد خان قاجار                    ج:نادر شاه افشار                                 ب:کریم خان زند               الف:شاه عباس اول 

 نمره  /25در آغاز حکومت قاجار مهم ترین مستعمره انگستان کدام کشور بود؟-

 پاکستان د:                         ج : افغانستان                                   ب: هندوستان                         الف: ایران 

 ه(نمر1در مورد سلسله زندیه به سواالت زیر پاسخ دهید؟)-24

 الف(نام موسس:                                                                   ب(لقب او:            

 ج(پایتخت زندیه:                                                             د(یک مورد از بناهای تاریخی عصرزند:   

 

 نمره1)دومورد( داد؟ رخ عللی چه تاثیر تحت ترکمانچای و گلستان بار خسارت معاهدات و ها روس از ایران شکست -25

 

 

 

 

 

 

 


