بسمه تعالی

نام ..............................:
نام خانوادگی..................:
نام دبیر ........................:

وزارت آموزش وپرورش جمهورس اسالمی ایران

طراح آزمون  :سردار الهی

معاونت آموزش و پرورش شهرستان ..............
دانش آموز دبیرستان شاهد شهید
آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی نهم متوسطه اول
کاوه مهاباد

نام آموزشگاه .................:
نمره به حروف ..................... :

مستمر....................................:

نمره به حروف..........................:

❤❤ سواالت ❤❤

ردیف

بارم

درجاها ی خالی عبارت و کلمات مناسب را انتخاب و بنویسید...
) 1برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی از کدام عائم اختصاری استفاده می شود؟
الف) شمالی ().................

ب) جنوبی ().................

ج) غربی ().................

د)شرقی ().................

)..........................( ) 2یکی از منابع مهم تأمین غذا برای انسان هستند.
الف) (دریاچه ها)

ب) (سد ها)

ج) (اقیانوس ها)

د) (رود خانه ها)

 ) 3کدام یک از موار زیر علل تخریب جنگل های آمازون می شود؟
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ب) (احداث بزرگراه از وسط جنگل )

الف) (حفظ شدن زندگی قبیله ای مردم بومی)

د) (خاستگاه درختان میوه)

ج) (ریه های تنقسی)

)4شاه عباس پایتخت را از قزوین به کدام یک از شهر های زیر منتقل کرد؟
ب) کرمان

الف)سیستان وبلوچستان

د)اصفهان

ج)تبریز

)5کدام یک از مکان های زیر بناهای مهم دوره زندیه نبود؟
الف)(بازار وکیل)

ب) (مسجد وکیل)

ج)(خلیج فارس)

د) (حمام وکیل)

)6در کدام یک از شهر های زیر مدارس به سبک جدید تأسیس نشد؟
الف)(تبریز)

ب) (کرمان)

د) (قم)

ج)(تهران)

گزینه درست را انتخاب کنید...
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.مدار استوا (مدار مبدأ)صفر درجه است.

ص

غ

با ایجاد پارک حیات وحش می توان ار منابع طبیعی خردمندانه استفاده کرد.

ص

غ

ادامه سواالت در صفحه 2

ادامه سواالت
بادقت سواالت را جواب دهید..........
حرکت ظاهری زمین را تعریف کنید.
...................................................................................................................................... ..........................
انسان از اقیانوس چه استفاده هایی می کند؟
.................................................................................................................................................. ...............................................
تفاوت هوا با آب و هوا چیست؟ با مثال توضیح دهید.
.................................................................................................................................... .............................................................
دوکشور با میانگین تحصیل باال و دو کشور با میانگین تحصیل پایین مثال بزنید.
.................................................................................................................................................................................................
محمود افغان چگونه توانست بر ایران مسلط شود؟
.................................................................................................................................... .............................................................
در دوره صفویه در رأس حکومت چه کسی قرار داشت ؟وظایف واختیارات او را بنویسید.
.................................................................................................................................................................................................
شاردن جهانگرد اروپایی وضع زندگی دهقانان ایرانی را چگونه توضیح داده است؟
.................................................................................................................................... .............................................................
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علت پیروزی روس ها در جنگ اوّل ایران و روس چه بود؟
.................................................................................................................................................................................................
اقدامات اصالحی عباس میرزا را را بنویسید.
.................................................................................................................................................................................................
امیر کبیر برای پیشرفت ایران چه کرد ؟
درباره امتیاز تنباکو به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) بین ایران و کدام کشور بود؟
ب)متن امتیاز نامه چه بود؟
ج)لغو این امتیاز نامه چه تأثیری در جامعه ایران داشت؟

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