اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام و نام خانوادگی:

مدیریت منطقه 11

پایه و رشته:نهم
شماره داوطلب:

نمره به عدد:

تاریخ امتحان95/10/15:

دبیرستان دوره اول دخترانه
امتحانات ترم :اول

نمره به حروف:

نام دبیر :خانم اکبرپوران تاریخ و امضاء:

نام درس :مطالعات

ساعت امتحان8:00:

سال تحصیلی95-96:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :خانم اکبر پوران

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان 60:دقیقه
محل مهر و امضاء مدیر:

سواالت

ردیف

بارم

آخ جوون! کلی سوال جذاب! مطمئنم از از جواب دادن به آنها لذت خواهید برد.
فصل اول :سیاره ما زمین
 .1منظومه خورشیدی از یک  .............به نام خورشید و  ..............عدد سیاره تشکیل شده است.
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 .2کدام گزینه در مورد کره زمین غلط است؟
الف) کره زمین در میان سیاره های منظورمه شمسی ،بزرگترین سیاره است.
ب) زمین سومین سیاره منظومه خورشیدی است.
ج) سیاره زمین یک قمر به اسم ماه دارد.
د) مساحت کره زمین  510میلیون کیلومتر مربع است
 .3نصف النهار  ..............است که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است.
الف) دایره فرضی
.4

ب) نیم دایره فرضی

ج) دایره واقعی

0/25

د) نیم دایره واقعی

طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با  ..................و عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از

0/5

فاصله آن با  .................بر حسب درجه.
.5

در نقشه زیر دو نقطه مشخص شده است .لطفا یکی را انتخاب کرده و طول و عرض جغرافیایی آن را (همراه با جهت و
درجه) بنویسید .برای مثال 35 :درجه شمالی

ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺍﯾﯽ
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سواالت

ردیف

1

 .6شب و روز چگونه پدید میآیند؟



بارم

در اول دی ماه خورشید به مدار  ..........................در نیمکره  ...............عمود میتابد.

0/5

فصل دوم :سنگ کره ،آب کره ،هوا کره
 .7سنگ کره یا لیتوسفر به کدام بخش زمین گفته می شود؟ و از چه چیزی تشکیل شدهاست؟

 .8فالت را تعریف کنید و بگویید مرتفعترین فالت جهان چه نام دارد؟

0/5

1

0/5
 .9از عوامل طبیعی بیرونی تغییر ناهمواری ها دو مورد را نام ببرید.
 .10در نقشه زیر اقیانوس ها رنگی هستند .نام سه مورد از اقیانوس ها رو روی نقشه بنویسید.
0/75

 .11انسان به شیوههای مختلفی به اقیانوس ها آسیب می زند .یکی از عملکردهای انسان که موجب آسیب دیدن اقیانوس

0/25

میشود را نام ببرید.

 .12از عوامل موثر بر آب و هوای جهان دو مورد را نام ببرید.

 .13گرم شدن کره زمین چه پیامدهای منفی میتواند داشته باشد؟  4مورد را بنویسید

0/5

1

سواالت

ردیف

بارم

فصل سوم :زیست کره ،تنوع شگفت انگیز
 .14برای متن زیر چه تیتری را انتخاب می کنید؟ انتظار می رود تیتر انتخابی ،عبارت علمی باشد نه ادبی و منظور اصلی

0/5

متن را نشان دهد.
وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به عوامل مختلفی مانند آب و هوا ،شکل ناهمواری ،میزان ارتفاع زمین و جنس خاک بستگی
دارد .در میان همه این عوامل آب و هوا مهم ترین و بیشترین تاثیر را دارد .از میان عناصر آب و هوایی دو عنصر دما و بارش
بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد .به طوری که با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر پوشش گیاهی
تغییر می کند.

 .15در نزدیکی شهر مورونداوا در ساحل غربی ماداگاسکار ،جنگلی قدیمی از درختان بائوباب قرار دارد که عمر برخی درختان

0/5

آن بیش از هزار سال است و فضایی جادویی ،باعظمت و بینظیر را در جزیره ماداگاسکار ایجاد کرده است .همچنین در
انیمیشن «ماداگاسکار» می بینم که زرافه ،گورخر و حیوانات متنوع دیگری در این کشور زندگی می کنند .با توجه به
این اطالعات به نظر شما :
الف) ماداگاسکار دارای چه نوع زیست بومی است؟
ب) آب و هوای آن در طول سال چگونه است؟
 .16پوشش گیاهی جنگل های بارانی استوایی و توندرا را با هم مقایسه کنید و بگویید دلیل تفاوت آن ها چیست؟ (لطفا از
نوشتن مطالب غیر مرتبط پرهیز کنید ،با تشکر ) 

 .17از مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها یک مورد را نام ببرید و بگویید اگر شما در مجلس شورای اسالمی بودید و

2

1

قدرت قانون گذاری داشتید ،برای مقابله با آن چه قانونی وضع می کردید؟ فراموش نکنید که ما در مجلس شورای
اسالمی نمی توانیم در سطح بین المللی قانون بگذاریم .بلکه قوانین باید در سطح ملی باشند.

فصل چهارم :ساکنان سیاره زمین
 .18جمالت زیر اطالعات شما را در مورد مطالعه جمعیت می سنجد .لطفا جاهای خالی را پر کنید:


در دو قرن اخیر .....................و  .............................موجب کاهش مرگ و میرها شده است.



تفاوت میزان موالید و میزان مرگ و میر  ..........................جمعیت را نشان میدهد.

1

سواالت

ردیف


بارم

اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از  ..............درصد برسد ،به آن رشد منفی می گویند .در این حالت ،میزان
 ....................از میزان  ................کمتر می شود.

الف)  10ـ موالید ـ مرگ و میر

ب) صفر ـ موالید ـ مرگ و میر

ج) 10ـ مرگ و میرـ موالید

د) صفر ـ مرگ و میرـ موالید

 .19بسیاری از تحلیل گران معتقدند ،شهر تهران به دلیل مهاجرت گسترده مردم ،رشد سریع و شتابزدهای را تجربه کرده
است .به نظر شما رشد سریع شهر تهران چه پیامدهایی را برای این شهر داشته است؟ با توجه به اطالعات کتاب و

1

مشاهدات خود  2مورد را مثال زده و توضیح دهید.

 .20سه معیار شاخص توسعه انسانی را نام ببرید و وضعیت ایران را در یکی از آنها توضیح دهید.

1/25

 .21میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با  .....................و  ........................اندازه گیری میکنند.

0/5

 .22برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها معیارهای مختلفی از جمله  ...........................و  ........................وجود

0/5

دارد.
فصل پنجم :عصر یکپارچگی و شکوفایی
(باالخره رسیدیم به تاریخ!)
 .23می دانیم که فصل پنج کتاب به معرفی حکومت صفویه پرداخته است .به نظر شما آیا عنوان این فصل با محتوای آن

1

تطابق دارد؟ چرا؟ توضیح کامل دهید.

 .24می دانیم که حکومت صفویه بعد از شاه عباس ،به مرور تضعیف شد و در سراشیب سقوط قرار گرفت .تا باالخره در
زمان شاه سلطان حسین دچار فروپاشی شد .چه عاملی باعث تضعیف صفویه شد؟ به صورت کامل توضیح دهید.

 .25در دوره صفویه بیشتر مقامهای حکومتی ،نظامیان .................. ،و  ........................در شهرها زندگی میکردند.

 .26از صنایع پررونق دوره صفویه می توان به  ...................و  ..............اشاره کرد .همچنین شهر  ...........را می توان
به عنوان یکی از شهرهای پررونق اقتصادی و صنعتی معرفی کرد.
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