
  ) 9و تاریخ  درس  1جغرافیا درس ( جزوه سؤاالت متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم 

  نسخه آزمایشی جهت تأیید دبیران محترم

 همکاران گرامی سالم

دالیل این . صه شده نموده ایم اینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم به همراه جواب کامالً خال
  :کار عبارت بود از 

  زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی )درصد دانش آموزان قبول شدند  100(   باال بردن آمار قبولی - 1

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  - 2

  ه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیماز اینک - 3

4 - ...  

از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، براي دانش آموزان نیز . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم 
  .بسیار ارزان می شود 

  .با استقبال بسیار خوبی مواجه شدمختلف در مدارس ها ین جزوه سال گذشته ا

   .در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم 

ن ترم و پایان ترم نوبت اول و دوم را  نیز با سربرگ مدرسه شما و سواالت میادر ضمن در قسمت نام طراح جزوه نیز نام خود شما بر روي جلد جزوه چاپ می شود 
  .براي شما ارسال می نماییم 

لذا در طراحی این جزوه نهایت حساسیت را به کار بسته ایم تا همه مواردي . به احتمال زیاد امتحان نوبت دوم پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار می شود : نکته 
  . ورت سوال امتحانی باشد ، ذکر شده باشد که ممکن است به ص

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

  تومان4000= صفحه سوال و جواب خالصه شده  36جزوه مطالعات اجتماعی هفتم  

  تومان4000= صفحه سوال و جواب خالصه شده  36جزوه مطالعات اجتماعی هشتم  

ولی براي تأیید دبیران محترم یک درس از قسمت  .لذا قیمت این جزوه هنوز مشخص نیست . جزوه مطالعات اجتماعی نهم فعال کامل نشده و در دست طراحی می باشد 
  .اده کرده ایم که در اختیارتان می گذاریم جغرافیا و یک درس از قسمت تاریخ را آم

  لطفاً براي سفارش جزوه با شماره هاي زیر تماس بگیرید

  09193601470      قاسمی     021 -  65442272

  
؟  اطالعات امروز انسان در مورد جایگاه زمین در فضا، منظومه شمسی، ستارگان و سیارات چگونه به دست آمده است - 1

 ...ي و تولید ابزارهایی چون ماهواره ، سفینه هاي فضایی و تلسکوپ هاي مجهز به رایانه و با پیشرفت فناور
سیاره نزدیک به خورشید، سطوح سنگی و جامد  4سیاره که  8 )توضیح دهید (  ؟ منظومه خورشیدي داراي چند سیاره است - 2

)آبی زیبا  گوي(  1درس   



زهاي مختلف تشکیل شده اند به سیارات بیرونی سیاره دورتر که از گا 4دارند که به آن ها سیارات درونی می گویند و 
  . معروفند 

  .سه تفاوت سیارات درونی و بیرونی منظومه خورشیدي را بیان کنید  - 3
  سیارات بیرونی  سیارات درونی  

  دورتر از خورشید  نزدیک خورشید  مدار گردش
  گازهاي مختلف  سطوح سنگی و جامد  جنس و ترکیب

  مرها زیادتعداد ق  تعداد قمرها کم   قمر

از بقیه ) سومین سیاره ( در بین چهار سیاره نزدیک به خورشید، زمین جایگاه زمین در منظومه شمسی چگونه است ؟  - 4
دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدي را حدود . کیلومتري خورشید قرار دارد میلیون  150بزرگ تر است که در فاصله 

 .منظومه خورشیدي از ابري متشکل از گازها و غبارهاي بین ستاره اي پدید آمده است . میلیارد سال تخمین زده اند  5/4
از  زمین . وجود دارد ) تیر ، زهره و بهرام ( چه تفاوت هایی بین زمین و سه سیاره دیگر درونی منظومه خورشیدي  - 5

  . بزرگ تر است سیاره ها بقیه
سیارات ، قمرها ، سیارك ها ، شهاب ها ، شهاب سنگ ها . نام ببرید  اجرامی که در منظومه خورشیدي وجود دارند را - 6

  و دنباله دارها
  .یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن بر روي کره زمین موقعیت مکانی یک پدیده یعنی چه ؟  - 7
  سیمات فرضیبا استفاده از خطوط و تقچگونه می توان فهمید که یک پدیده بر روي زمین دقیقاً در کجا قرار دارد ؟  - 8
خط فرضی که زمین را به دو ( دایره اي بزرگ دور زمین در فاصله مساوي از دو قطب شمال و جنوب استوا چیست ؟  - 9

  )نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کند 
  .دایره هاي موازي با خط استوا که هرچه به سمت قطب شمال یا جنوب برویم کوچک تر می شوند مدار چیست ؟  -10
نصف النهارها نیم دایره هاي فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و ف النهار چیست ؟ نص -11

  .طول مساوي دارند 
  .زیرا باالي خط استوا است  - نیمکره شمالی ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی ؟ چرا ؟ ) الف -12
زیرا در سمت راست نصف النهار  -نیمکره شرقی  دارد یا نیمکره غربی ؟ چرا ؟ایران در نیمکره شرقی قرار ) الف)  ب

  .مبدأ قرار دارد 
هر نقطه از کره زمین روي یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار یک نقطه یعنی چه ؟ » مختصات جغرافیایی «  -13

  .دارد که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند 
طول جغرافیایی هر مکان یعنی فاصله آن مکان تا نصف النهار مبدأ برحسب  هر مکان یعنی چه ؟» ی طول جغرافیای«  -14

  .درجه 
  .عرض جغرافیایی هر مکان یعنی فاصله آن مکان تا مدار استوا برحسب درجه هر مکان یعنی چه ؟ » عرض جغرافیایی «  -15
  اري استفاده می شود ؟براي نوشتن طول و عرض جغرافیایی از کدام عالئم اختص -16



 W: غرب                                E: شرق                             S: جنوب                          N: شمال 

  محل برخورد نصف النهار مبدأ و خط استواطول و عرض جغرافیایی کدام مکان صفر است ؟  -17
زیرا هر سه به یک اندازه  -بله  ارند ، عرض جغرافیایی یکسان دارند ؟ چرا ؟آیا سه مکانی که روي یک مدار قرار د -18

  .از خط استوا فاصله دارند 
زیرا هر سه به یک  -بله  آیا سه مکانی که روي یک نصف النهار قرار دارند ، طول جغرافیایی یکسان دارند ؟ چرا ؟ -19

  .اندازه از نصف النهار مبدأ فاصله دارند 
 ایران غربی جنوب در و عربستان کشور در مکه رزیرا شه؟   خوانیم می نماز غربی جنوب سمت به ما ایران درچرا  -20

  . است واقع
  . کتاب درسی به سواالت پاسخ دهید  8با توجه به نقشه صفحه  -21
 منحرف غرب سمت به بیشتر بگیرند قرار قبله جهت در که این براي ایران شمال ساکنان به نسبت ایران جنوب مردم) الف

 . باید بیشتر به سمت غرب منحرف شوند ؟ کمتر یا شوند می

در آدیس ابابا قبله سمت شمال و در قاهره قبله سمت  ؟ است سمت کدام قبله , رههقا و)  یوپیات(   ابابا آدیس در) ب
 .جنوب شرقی است 

 شمال غربی است؟ سمت کدام به رو بلهق تهج کنید سفر مالزي به اگر بگویید نما نهاج نقشه از استفاده با )ج

  .به نظر می آید  گوي آبی زیبازمین از فضا مانند یک : نکته 
  .است  منظومه خورشیديزمین بخش کوچکی از : نکته 
تعداد قمرها بیشتر  گازيدر سیارات .دارند که به دور این سیارات می گردند  قمربرخی از سیارات منظومه شمسی : نکته 
  .است 
  .دارد  »ماه « سیاره زمین یک قمر به نام : نکته 
  .دارد  قمر 16سیاره مشتري : نکته 
 .بر روي زمین است  انرژيو  گرما،  نوردر مرکز منظومه خورشیدي قرار دارد و سرچشمه اصلی  خورشید: نکته 

  .است  هزار برابر جرم زمین 33و جرم آن  برابر قطر زمین 109قطر خورشید حدود : نکته 
  .شان راه شیري است هککیکی از میلیون ها ستاره  خورشید ستاره: ه نکت

  . یکی از هزاران کهکشان جهان بیکران است  کهکان راه شیري: نکته 
  . است  سال نوري 10000ستاره دارد و قطر هسته آن  میلیارد 200کهکشان راه شیري بیش از : نکته 
کهکشان راه شیري را دور بزند مرکز  کیلومتر در ثانیه 220رشید با سرعت طول می کشد تا خو میلیون سال 250حدود : نکته 

.  
  .پوشانده است  آب هاو  )قاره ها ( خشکی ها است و سطح آن را میلیون کیلومتر مربع  510مساحت کره زمین : نکته 
  .ندي شده اند درجه ب جنوبییا  شمالیدرجه  90تا  0درجه است و بقیه مدارها بین  صفرمدار استوا : نکته 



  .نیز مانند مدارات درجه بندي شده اند  نصف النهارها: نکته 
  . انتخاب شده است  نصف النهار مبدأدر لندن عبور می کند به عنوان  گرینویچنصف النهاري که از رصدخانه : نکته 
  .تقسیم کرده است  غربیو  رقیشو امتداد آن در سوي دیگر کره ، زمین را به دو نیمکره مساوي نصف النهار مبدأ : نکته 
درجه بندي شده  درجه شرقی 180صفر تا و  درجه غربی 180صفر تا ي دیگر از او نصف النهاره صفر درجهنصف النهار مبدأ : نکته 

  .است  درجه 360اند ؛ زیرا محیط زمین 
  .ارد قرار د نصف النهار مبدأو  مدار استواهر نقطه اي روي کره زمین فاصله اي تا : نکته 
  . کنیم می جستجو را جنوب جهت ابتدا کنیم پیدا را قبله جهت مهیخواب گاههردر ایران  : نکته 

  
 قدرتمند، و واحد حکومت نبود دلیل به ما کشور ؟چگونه بود  صفوي حکومت تأسیس هنگام ایران سیاسی اوضاع - 1

 و رفته بین از روستاها و آرامش شهرها و امنیت بودند و جنگ در هم حاکمان مختلف با .بود شده تجزیه و تفرقه دچار
به  که )حکومت هاي عثمانی و ازبکان ( داشتند  وجود حکومت هایی ایران همسایگی در همزمان، .بود شده مختل کشور امور

 .بودند خود متصرفات گسترش دنبال
عثمانی در غرب  حکومت ؟ ونه بودوضعیت حکومت عثمانی و حکومت ازبکان در اوایل تأسیس حکومت صفوي چگ - 2

 اروپا از وسیعی بخش هاي و آفریقا شمال عربستان، تا شبه جزیرة را خود قلمرو و می برد سر به قدرت اوج ایران در
 ( ایران شمال شرق در .داشت طمع نیز ایران به می شمرد و مسلمانان خلیفۀ را خود عثمانی سلطان .بود گسترده

  .می تاختند ایران مرزهاي به و بودند گرفته قدرت ازبکان ، )ماوراءالنهر
 خاص مراسم انجام و گفتن ذکر به خانقاه در را وقتشان بیشتر که بودند افرادي صوفیان؟  صوفیان چه کسانی بودند - 3

 .گذراندند می خود
 نخست اشان،قزلب نظامی نیروي کمک با صفوي ق اسماعیل 10در ابتداي قرن  حکومت صفوي چگونه تأسیس شد ؟ - 4

  .خواند ایران شاه را خود تبریز، بر تسلط با و داد شکست را قویونلوها آق و شروانشاهان
  ؟ داد رخ ایران در مذهبی و اجتماعی سیاسی، مهم تغییر چه صفوي، حکومت تأسیس با - 5

  .رسید می انیانساس حکومت قلمرو حدود به آن قلمرو که شد نیرومند و یکپارچه حکومتی داراي ما میهن:  سیاسی
  .شد ایرانیان بیشتر اتحاد و همبستگی موجب و گرفت خود حاکمیت تحت را ایرانی اقوام تمام صفوي حکومت : اجتماعی

  .مذهب شیعه ، مذهب رسمی کشور اعالم شد :  مذهبی

  .که در زمان شاه اسماعیل رخ داد به سؤاالت زیر پاسخ دهید  چالدراندر مورد جنگ - 6
  ایران و عثمانیشورهایی رخ داد ؟ بین چه ک) الف

  )ي امروز خوي شهر نزدیکی در(  چالدران دراین جنگ در کجا رخ داد ؟ ) ب
  . بود ناخشنود صفویه مذهب شیعه و قدرتمند سلسلۀ شکل گیري از عثمانی سلطانعلت جنگ چه بود ؟ ) ج

را  آنها مردم مبارزة و مقاومت اما آمد، در ها عثمانی اشغال به شد و تبریز پیروز عثمانی سپاه نتیجه جنگ چه بود ؟) د

) ایرانی متحد و یکپارچه(  9درس   



  .کرد عقب نشینی به وادار
 آنها از سپاه ایران که تفنگ داشت و توپ مانند آتشین سالح هاي عثمانی سپاه ؟علت پیروزي عثمانی ها چه بود ) هـ

  .بود  بی بهره
 و داخلی اوضاع به دادن سامان و سر با ؟ نماید تحکیم و تثبیت را صفوي شاه تهماسب چگونه توانست حکومت - 7

  عثمانی و ازبکان هاي حمله دفع
   )صفوي شاه پنجمین( اول عباس شاه ؟ رسید قدرت اوج دوران چه کسی به در صفویه حکومت - 8

 و داد شکست را عثمانیان و ازبکان وي رسید ؟ قدرت اوج به اول عباس شاه دوران چگونه در صفویه حکومت - 9
 در و کرد منتقل ایران مرکز در اصفهان به قزوین از را پایتختو  راند عقب ایران مرزهاي يسو آن به را ها آن

  .شید کو بسیار آن عمران و آبادانی

 نگه و شاهزادگان کردن کور و کشتن سیاست بود؟ چه صفویان حکومت فروپاشی و ضعف نظامی و سیاسی دالیل -10
 .کرد محروم توانمند و الیق پادشاهی داشتن از اول عباس شاه از سپ را صفوي حکومت حرمسرا، درون در آنها داشتن

 انجام از و شدند درگیري و اختالف دچار )لشکري و کشوري( نظامی و اداري مقامهاي شاهان، لیاقتی بی و ضعف نتیجۀ در
  .فتفراگر را کشور مرج و هرج و گردید مختل حکومت امور بنابراین، .بازماندند خود مهم هاي مسئولیت

  .دهید توضیح دلیل ذکر با را صفویان هاي پایتخت تغییر سیر -11
  .داد انتقال قزوین به داشت قرار سپاه عثمانی هجوم معرض در که تبریز از را پایتخت تهماسب شاه
  کرد منتقل ایران مرکز در به اصفهان قزوین از را پایتخت اول عباس شاه
 به سر قندهار در افغانان از گروهی نابسامان حکومت صفوي، وضاعا در حکومت صفویان چگونه سقوط کرد ؟ -12

 از که صفوي حسین سلطان شاه .کردند حمله اصفهان سوي به والیت آن حاکم بر پیروزي از پس و برداشتند شورش
 شورشیان روي به را پایتخت هاي دروازه شد ناچار محاصره، ماه چند از پس بود، عاجز شورشی کوچک گروه این با مقابله

  .کند تسلیم آنان سردستۀ افغان محمود به را پادشاهی تاج و نماید باز

 زیادي اختیارات خود از پیش فرمانروایان همچون صفوي شاهانشاه در اداره حکومت صفویان چه نقشی داشت ؟  -13
 اجازه و بودند شاه فرمان محض مطیع لشکري و کشوري هاي مقام تمامی. کردند  می حکومت کشور بر استبداد با و داشتند

  .کنند چرا و چون او ارادة و خواست برابر در نداشتند

می  نیز اعتمادالدوله او به که داشت بزرگ قرار وزیر شاه، از بعدوزیر در اداره حکومت صفویان چه نقشی داشت ؟  -14
  .ت نداش چندانی اختیار و قدرت شاه مقابل در اما بود، کشور مالی و اداري امور مسئول او. گفتند 

 مهمی بسیار نقش صفوي حکومت در نیز نظامی فرماندهان وزیر در اداره حکومت صفویان چه نقشی داشت ؟  -15
  .داشتند  عهده به را مهم والیات حکومت معموالً سپاه، فرماندهی بر عالوه و داشتند

 جلوگیري و مرکزي حکومت تقویت منظور به لاو عباس شاه با طایفه هاي قزلباش چگونه بود ؟رابطه شاه عباس اول  -16
 قزلباشان از غیر افرادي به و گرفت از آنان را والیات حکومت قزلباش، هاي طایفه سران نظمی بی و نافرمانی از

 قزلباش، نیروهاي کنار در عباس شاه اما بود، قزلباش نظام پیاده و نظام سواره به متکی آغاز در نیز صفوي سپاه. سپرد
  .کرد مجهز توپ و تفنگ به را سپاه این اروپاییان از گرفتن کمک با و داد تشکیل قزلباش غیر افراد از دیديج سپاه



.  نامند می جدید قرون اروپا، تاریخ در را میالدي نوزدهم تا شانزدهم هاي قرن در مورد قرون جدید چه می دانید ؟ -17
 قاره آن در چشمگیري اقتصادي و فرهنگی علمی، هاي پیشرفت و شد دگرگون اروپا مذهبی و سیاسی اوضاع قرون این در
  . انجامید مهمی اکتشافات و اختراعات به که آمد وجود به

 سازي کشتی صنعت توسعۀ با اروپاییاناروپاییان در قرون جدید چگونه توانستند به اکتشاف و استعمار دست بزنند ؟  -18
 با سو یک از اروپایی دریانوردان. کنند کشف را جدیدي هاي سرزمین و یدریای هاي راه توانستند دریانوردي وسایل و

 خلیج و هند اقیانوس به آفریقا، قارة زدن دور با دیگر سوي از و کردند کشف را آمریکا قارة اطلس، اقیانوس از گذشتن
 و رفتند دیگر هاي ینسرزم به جنگی هاي توپ به مجهز و بزرگ هاي کشتی کمک به اروپاییان آن پی در. رسیدند فارس
  .کردند تحمیل آسیا و آفریقا آمریکا، هاي قاره از وسیعی هاي بخش بر را خود استعماري سلطۀ

  فرانسه و انگلستان اسپانیا، پرتغال، .اولین کشورهایی که پیشگامان استعمار بودند را نام ببرید  -19
 را ایران سواحل و جزایر ها پرتغالی در ایران داشتند ؟ در آستانه تأسیس حکومت صفوي ، پرتغالی ها چه نقشی) الف -20

 کشتی نداشتن دلیل به اسماعیل شاه. بودند گرفته خود اختیار در را عمان دریاي و فارس خلیج تجارت و کرده تصرف
  .ببرد پیش از کاري ها پرتغالی برابر در نتوانست جنگی

 استفاده ها پرتغالی و ها انگلیسی رقابت از اول عباس شاه کند ؟شاه عباس چگونه توانست آن ها را از ایران بیرون ) ب
  .راند بیرون ایران جزایر و سواحل از را ها پرتغالی انگلستان، جنگی هاي کشتی کمک با و کرد
  .صفوي بیان کنید  دورة در ایران با ارتباط از را اروپاییان فرهنگی و اقتصادي سیاسی، اهداف و انگیزه -21

 حمالت فشار از کاستن براي بودند صدد در اروپایی پادشاهان . ا اروپ و ایران به عثمانی پیاپی هجوم :ی اهداف سیاس
  .نمایند تقویت را ایران با را خود روابط اروپا، خاك به ها عثمانی

 یگرد با تجارت گسترش به زیادي تمایل و بودند تأسیس کرده تجاري بزرگ شرکت هاي اروپاییان :اهداف اقتصادي 
 به تجاري قراردادهاي عقد براي را خود نمایندگان و کنند فعالیت ایران در بودند عالقمند ها شرکت این. داشتند کشورها
  .فرستادند می ایران

  .دادند می نشان خود از ایران مردمان و ها سرزمین شناخت و جهانگردي به فراوانی اشتیاق اروپاییان :اهداف فرهنگی 

  .بودند مشهور قزلباشان به که دادند می تشکیل ترك مختلف هاي طایفه را صفی شیخ خانقاه طرفداران ترین مهم: نکته 
 .بود شیعه مذهب رسمیتتاجگذاري،  از پس شاه اسماعیل صفوي مهم اقدام هاي از یکی: نکته 

 .رسید حکومت به تهماسب پسرش اسماعیل، شاه از پس: نکته 

 را الزم لیاقت و توانایی آنان اغلب که زدند تکیه شاهی تخت بر دیگر پادشاه چهار اول، عباس شاه مرگ از پس: نکته 

 .نداشتند کشور ادارة براي

  .می گفتند نیز اعتمادالدوله او به که داشت قرار بزرگ وزیر شاه، از بعد : نکته 
  .بود قزلباش طایفه هاي سران اختیار در کشور مختلف والیات حکومت اول، عباس شاه زمان تا : نکته 
 جدید قرون وارد و نهاده سر پشت را وسطا قرون اروپایی، کشورهاي صفویه، سلسلۀ رسیدن قدرت به با همزمان: نکته 

  .بودند شده

4ص   



 

  لطفاً براي سفارش جزوه با شماره هاي زیر تماس بگیرید

 09193601470      قاسمی     021 -  65442272

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  


