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نمونه سواالت اجتماعی پایه نهم
سواالت جغرافی

1

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
الف) سیاره زمین یک قمر به نام  ------------دارد.
ب) جا به جایی یا حرکت خورشید در آسمان  -----------است.

2

ج) گازهایی که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند  ------------نامیده می شوند.
د) به محل تماس اقیانوس با خشکی  -----------می گویند.
2

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
 -1ناحیه وسیع جغرافیایی که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند.
الف) زیست بوم

ب) جنگل

 -2وقتی آخرین عضو یک گونه می میرد چه اتفاقی می افتد؟
ب) دیگر تولید مثل صورت نمی گیرد

الف) آن گونه منقرض می شود

 -3تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ ومیر چه چیزی را نشان می دهد؟
الف) جوانی جمعیت

ب) رشد طبیعی جمعیت

 -4اگر تعداد زیادی از مردم با مشکل گرسنگی و نداشتن غذا مواجه اند یعنی در -----------
الف) رفاه نسبی زندگی می کنند
3

ب) در فقر مطلق زندگی می کنند

صحیح و غلط بودن جمالت زبر را با این عالمت ها ص و غ نشان دهید .و کلمات غلط را درست بنویسید.

2

الف) مدارها دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند.
ب) نتیجه حرکت انتقالی زمین پدید آمدن شب و روز و اختالف ساعت است.
ج) فالت تبت بلندترین فالت جهان است.
د) اقیانوس آرام کوچک ترین ،عمیق ترین اقیانوس جهان است.
4

با توجه به تعاریف نام هر منطقه را در مقابل آن بنویسید.
1

الف) سرزمین هایی که از نظر پوشش گیاهی فقیرند.
ب) انواع حشره ها -پرندگان – خزندگان و پستانداران در این منطقه زندگی می کنند.
ج) این منطقه به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است.
د) بزرگ جثه ترین جاندار این منطقه خرس قطبی است.
5

از مهم ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند ،دو مورد را بنویسید؟

6

در دو قرن اخیر کدام عوامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میر شده اند؟
-1

7

1
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-2

الف -مالک های توسعه انسانی را نام ببرید؟
-1

1
-2

-3

ب -ایران از نظر توسعه انسانی جز کدام کشورها است؟
8

دو عنصر مهم که بر نوع و میزان پوشش گیاهی تاثیر دارند را نام ببرید؟
-1

0/5

-2

9

مهاجرت اجباری را تعریف کنید و مثال بزنید؟

10

اعتدالین را توضیح دهید؟

1
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11

نتایج حرکت ورقه ها را نام ببرید؟

12

دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تاثیری در دمای نواحی مجاور به این مناطق را دارد؟

0/5

13

الف – صفویان برای دفاع از ایران با چه کسانی جنگیدند؟

1/5

1

ب -علت شکست صفویان در جنگ چالدران چه بود؟ توضیح دهید؟
14

الف -نظر شاردن در مورد وضع زندگی دهقانان ایرانی در دوره صفویه چه بود؟

1/5

ب -علت پررونق بودن تجارت داخلی و خارجی در عصر صفویه چه بود؟
ج -دو نفر از عالمان و اندیشمندان بزرگ عهد صفوی را نام ببرید؟
15

الف -کدام پادشاه توانست روسیه و عثمانی را از ایران بیرون کند؟

0/25

ب -آقا محمدخان قاجار برای اولین بار کدام شهر را به پایتختی انتخاب کرد؟

0/25

ج -دوره حکومت فتحعلی شاه قاجار هم زمان با چه بود؟

0/5

د -بعد از انقالب صنعتی به چه دالیلی رقابت های استعماری بین کشورهای اروپایی بیشتر شد؟

0/5

11

نتایج حرکت ورقه ها را نام ببرید؟

12

دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تاثیری در دمای نواحی مجاور به این مناطق را دارد؟

0/5

13

الف – صفویان برای دفاع از ایران با چه کسانی جنگیدند؟

1/5

1

ب -علت شکست صفویان در جنگ چالدران چه بود؟ توضیح دهید؟
16

الف -ترجمه کتاب های اروپایی به فارسی به دستور چه کسی برای اولین بار انجام گرفت؟
ب -تاسیس مدرسه دارالفنون کار کدام وزیر ایرانی بود؟
ج -یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی ایران کدام بود؟ این جنبش چه تاثیری بر مردم داشت؟
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