محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :اجتماعی

1

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :نهم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

نام دبیر :خانم علوی

ردیف

سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

2

الف) ستاره خورشید یکی از میلیاردها ستاره ی  .................................است.
ب) جابه جایی یا حرکت خورشید در آسمان  .................................است.
ج) کوههای بسیار مرتفع جزء ناهمواریهای  ................................هستند.
د) تشکیل ابرها وبسیاری از تغییرات اب وهوایی درالیه  .................................صورت می گیرد.

2

گزینه درست را به این صورت نشان دهید.

2

 -1این ناحیه نزدیک قطب شمال است وگیاهانی چون خزه وگلسنگ دارد؟
الف) توندرا

ج) ساوان

ب) تایگا

 -2وقتی آخرین عضو یک گونه می میرد چه اتفاقی می افتد؟
ب) آن گونه برای همیشه منقرض وناپدید می شود

الف) فقط تولیدمثل صورت نمی گیرد
ج) آن گونه موقتا از بین می رود.

 -3درجاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند ناحیه ای وجود دارد که به آن  ...............................می گویند.
الف) شیب قاره

ج) قاره

ب) فالت قاره

 -4یک دورکامل حرکت زمین به گرد خورشید را چه می نامند؟
الف) حرکت انتقالی
3

ب) حرکت وضعی

ج) حرکت ظاهری

جمالت زیر را با عالمت (ص) و (غ ) مشخص کنید.

2

الف) مداراستوا نیم دایره فرضی است که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده می شود.
ب) نتیجه حرکت وضعی زمین بوجود آمدن فصول می باشد .
ج) هواکره شامل گازهایی است که دورتادور کره زمین را فرا گرفته اند.
د) ارتفاعات مانعی برای نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود نیستند.
4

پاسخ کوتاه دهید.
الف) جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها کدام ناحیه جغرافیایی را بوجود می آورند؟
ب) دو عنصر که بر نوع ومیزان پوشش گیاهی اثر دارند را بنویسید.
ج) فشار هوا را با چه دستگاهی اندازه می گیرند.
د) دراز گودال ماریانا درکدام اقیانوس قرار دارد.

2

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

5

6

7

8

9

10

بارم
بارم

سواالت

طول وعرض جغرافیایی را تعریف کنید وموقعیت ایران را درنیمکره ها بنویسید.

2

دو مورد از استفاده خردمندانه از منابع طبیعی را بنویسید.

2

مهم ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند را بنویسید؟

1

زیست بوم را تعریف کنید؟

1

دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تاثیری برخشکی ها دارد توضیح دهید؟

1

نتایج حرکت ورقه ها چه می باشد؟ نام ببرید.

موفق باشید

1

جمع کل

