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باسمه تعالی
مهر آموزشگاه:20نمره:آموزشگاه:آموزش و پرورشاداره

مطالعات:درساول: سواالت ارزشیابی نوبت
اجتماعی

سال نهم:پایه
تحصیلی

:
دقیقه:    مدت امتحان:تاریخ آزمونصفحهسوال در شامل    

شماره شماره کالسخانوادگینامنام
صندلی

دبیر نام 

بارمسؤاالتردیف

1

چهار گزینه اي 
کدام گزینه از ویژگی هاي سیاره درونی است؟)1

مدار گردش آنها )تعدادقمرهایشان زیاد است    د)سطوح سنگی وجامددارند    ج)سطوح گازي دارند    ب)الف
طوالنی تر است  

مبناي زمان واقعی در مکان هاي مختلف چیست؟)2
چرخش )موقعیت خورشید در آسمان      د)انحراف محور زمین     ج)چرخش زمین به دور خورشید     ب)الف

زمین به دور خورشید
به بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن چه می گویند ؟)3

زیست کره)هوا کره     د)آب کره   ج)سنگ کره   ب)الف

5/1

2

جاهاي خالی را پر کنید
است که دورتادور زمین را فرا گرفته است ..................شامل)فراتمس(هوا کره)الف

است..........و............و.........است که شامل................هیدروسفر)ب
از گسترده ترین زیست بوم هاست ودر جنوب توندراو درقاره هاي اسیا واروپا .................زیست بوم)ج

افته استوامریکاي شمالی گسترش ی
است..................بیشترین وسعت ساوان در قاره )د

1

3

.گزینه هاي صحیح را با ص وگزینه هاي غلط با غ نشان دهید
ص        غ.   جابجایی یا حرکت خورشید در اسمان یک حرکت ظاهري است)الف

غص .  هرچه به سمت قطب شمال وجنوب نزدیک می شویم مدارها بزرگتر می شوند)ب
ص      غ.     پوسته زمین به قطعات و ورقه هاي بزرگی تقسیم شده است)ج
ص          غ.     جنگل هاي بارانی استوایی منطقه معتدله را ریه هاي زمین می نامند)د

1

4

)5/0(هرسوال. به سواالت زیر جواب کوتاه بدهید
؟خورشید ومنظومه شمسی در کدام کهکشان واقعه اند)الف

موسس حکومت افشاریه که بود؟)ب
حکومت صفوي توسط چه کسی سقوط کرد وآخرین شاه صفوي که بود؟)ج
قدرتمندترین حاکم صفوي که بود؟)د

2

5
تشریحی

1مختصات جغرافیایی را تعریف کنید؟



 

 

 

6
منظور از حرکت وضعی زمین چیست؟

5/0

7

منظور از انقالب تابستانی چیست؟

1

.پوسته زمین  سه نوع حرکت دارند نام ببریدورقه هاي 8
1 -2-3 -1

9

فالت قاره به کدام بخش اقیانوس می گویند؟وچرا این بخش قابل توجه است؟

5/1

5/0در زندگی انسان دارد؟اقیانوس ها چه اهمیت هاي 10

11

تنوع زیستی در یک منطقه چه زمانی در معرض خطر قرار می گیرید؟

1

12

در دو قرن اخیر چه عواملی موجب کاهش میزان مرگ ومیر شده است؟

1

13

مهاجرت اختیاري یعنی چه؟ مثال بزنید

5/1

14

؟کدام عوامل خارجی در نابرابري جهانی نقش دارند

1

15
چه عواملی باعث ضعف و سقوط حکومت صفویان شد؟

1

5/0یکی از عوامل موثر در برقراري روابط ایران و اروپا در عصر صفوي چه بود؟16

5/0چند تن از فیلسوفان و عالمان بزرگ عصر صفوي را نام ببرید؟17



 

 

 

18
از باقی مانده است؟ نام ببریدکدام اثار تاریخی از دوره کریم خان پادشاهی زند در شیر

5/0

19

طبق عهد نامه ترکمان چاي چه شرایطی به ایران تحمیل شد؟

1

20

چند نمونه ازاقدامات امیر کبیر را بیان کنید؟

1

٢٠»فق باشید مو« 
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