
 

 

 
  مطالعاتنام درس: 

  نهمپایه: 

  دقیقه 60مدت امتحان: 

 12/10/97تاریخ امتحان:     

  »به نام یزدان پاك« 

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  نمونه دولتی سعديدبیرستان 

 97دیماه 

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  نام کالس:

 میرزاعلیانخانم  نام دبیر:

 »که در پی خوشبختی دیگران باشند.خوشبختی از آن کسانی است « 

 ردیف سواالت بارم

  غلط  صحیح  غلط بودن جمالت را مشخص کنید. صحیح یا 2

      .گردند ها می ي خورشیدي قمرهایی دارند که به دور این سیاره هاي منظومه برخی از سیاره ) الف

      .میلیون کیلومتر مربع است 510ي زمین  مساحت کره ب)

      گیرد. در کنیا شکار گسترده فیل صورت می ج)

      گویند. از صفر برسد به آن رشد منفی می بیشاگر درصد رشد جمعیت به  د)
  

1 

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 2

  شود. .......................گفته می چرخد به این شود بلکه زمین است که می این که خورشید جابه جا نمیالف) 

  .را شکست داد ....................... و .......................  ها شاه اسماعیل با کمک قزلباشب) 

  نامند. می ....................... تاریخ اروپاي شانزدهم تا نوزدهم میالدي را درها قرنج ) 

 گرفتند. و دامداران می .......................که از  بود .......................یکی از منابع عمده درآمد حکومت صفوي  د) 

2 

  هاي زیر صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید. از میان گزینه 2

  پیماید؟ با سرعت میانگین...............کیلومتر در ثانیه این مسیر را می الف) مدار زمین .............شکل است و

  30-. بیضی30              4- . دایره300              3-- . مربع300               2-. بیضی1

  توانند پرورش پیدا کنند؟ ب) در بیابان چه گیاهانی می

  . خزه وگلسنگ        4هاي خاردار . بوته          3ها . سوزنی برگ   2هاي مخروطی . جنگل1

  اق افتاد ودر نزدیک چه شهري رخ داد؟ج ) جنگ چالدران بین چه کشورهایی اتف

   خوي-ها وایران پرتغالی.   4خور-. ایران وعثمانی 3خوي -عثمانی . ایران و  2شهر خور-عثمانی . ازبکان و1

  ترین طرفداران شیخ صفی الدین اردبیلی وشاه اسماعیل به چه نامی شهرت داشتند؟ د) مهم

 آق قویونلوها.                 4قراقویونلوها.             3شروانشاهیان.                      2قزلباش . 1

3 

  شماره صحیح از ردیف  (ب) را مقابل گزینه درست از ردیف (الف) قرار دهید. 25/1

  ب  الف

 منصوب کردن امیرکبیر به صدر اعظمی .1

 سرکوب افغان ها و بیرون راندن نیروهاي روس و عثمانی .2

 هاي مسالمت آمیز، صلح و آرامشاستفاده از شیوه  .3

 لشکرکشی به سراسر ایران و بنیان نهادن حکومت قاجار .4

  تثبیت حکومت و تحکیم ان، بردن مرکز از تبریز به قزوین .5

 آقامحمدخان  –سلسله قاجار  .1
 سلطان حسین –سلسله صفویه  .2
 نادرشاه -سلسله افشاریه .3
 کریم خان زند –سلسل زندیه  .4
 شاه تهماسب .5
 ناصرالدین شاه .6
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  ها است؟ چرا درتابستان طول روزها بیشتر از شب 1

 

5 

  با رسم تصویر بنویسید. آورد؟ یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین چند منطقه را روي زمین پدید می 2

  

  

  

 

6  

  توضیح دهید. ؟ هستندنظر پوشش گیاهی چگونه  از ها بیابان 1

 

7  

  سنجش نابرابري کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته را بنویسید.یکی از عوامل مهمی که همواره در  1

  

 

8  

  مورد) 3( ؟وقتی شاه عباس اول به حکومت صفوي رسید چه اقداماتی انجام داد 5/1

  

 

9  

  ؟طی این قرارداد چه شهرهایی از ایران جدا شدبسته شد و هایی  بین چه دولت گلستانعهدنامه  5/1

  

 

10  

  استوایی استفاده خردمندانه کرد را بنویسید.هاي  مواردي که می توان از جنگلدو مورد از  1

  

 

11  

  مهاجرت را تعریف کنید و انواع آن را فقط نام ببرید. 25/1

 

12  

  دهید.کوتاه به سواالت زیر پاسخ  5/2

  یکی از اقدامات عباس میرزا براي پیشرفت ایران چه بود؟الف) 

  زمان پترب) یکی از اهداف روسیه در 

  امیرکبیر در زمینه ي سیاست خارجی به چه چیزي توجه داشت؟ج) 

  

  ؟اولین اقدامات نادر شاه افشار چه بودد) 

  ؟در زمان کریم خان زند اوضاع کشور چگونه بودذ) 

 

13  

  .باشیدوپیروز موفق 

 




