به نام خدا
نام و نام خانوادگی:
نام کالس:

آموزش و پرورش شهرستان قدس

آزمون درس مطالعات اجتماعی

دبیرستان شهید خشکباری (دوره اول)

تاریخ آزمون94 / 7 / 28 :

آزمون مستمر مهر ماه – پایه نهم

مدت آزمون 30 :دقیقه

نام دبیر :پاشائی

بارم

سواالت صحیح  /غلط:
 .1با هر  1000متر افزایش ارتفاع  ،دما  6درجه کاهش می یابد.

ص

غ

 .2زمین از شرق به غرب می چرخد.

ص

غ

 .3هر چه از مدار استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت کنیم ،دمای هوا افزایش می یابد.

ص

غ
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سواالت چهار گزینه ای:
 .4سومین سیاره نزدیک به خورشید کدام سیاره می باشد؟
ب) اورانوس

الف) زمین

ج) ناهید

د) تیر

 .5جهت قبله در ایران کدام سمت است؟
ب) جنوب غربی

الف) شمال شرقی
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ج) شمال غربی

د) جنوب شرقی

 .6پایین ترین الیه هواکره که نزدیک به سطح زمین است چه نام دارد؟
الف) تروپوسفر

ب) استراتوسفر

ج) ترموسفر

د) مزوسفر

سواالت کامل کردنی:
 .7نصف النهار مبدا از رصدخانه  .........................در شهر لندن عبور می کند.
 .8کره زمین برای یک دور چرخش به دور خود به  ...............ساعت وقت نیاز دارد.

1

سواالت کوتاه پاسخ:

1

 .9حرکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟
 .10مبنای تعیین زمان واقعی در مکان های مختلف چیست؟

1

سواالت تشریحی:
 .11گسل چگونه به وجود می آید؟

1

 .12چرا هوای گرم  ،فشار کم تری دارد؟
1
 .13فالت قاره از چه نظر دارای اهمیت می باشد؟ (2مورد)
2
 .14مایل بودن محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین  ،تغییر در زاویه تابش خورشید در طول سال ایجاد کرده  ،در نتیجه:
........................................................................................................... .2 .............................................................................................................. .1

2

 .15به انتخاب خود یکی از مفاهیم زیر را توضیح دهید.
آب و هوا -

اعتدالین  -عرض جغرافیایی  -فالت قاره
2

 .16با توجه به شکل  ،طول جغرافیایی نقاط خواسته شده را بنویسید.

A: ……………….
B: ……………….
C: ……………….
D: ……………....

2

 .17در شکل مربوط به سوال  16کدام نقاط ظهر یکسان دارند؟ چرا؟

2

 .18چه کلمه ای مناسب است تا در دایره وسط بنویسید؟ از دانش جغرافیایی خود کمک گرفته و درباره شکل توضیح دهید.

2

بنده ای خدا را گفت :اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟..
خدا گفت :شاید نوشته باشم ره هچ دعا کند و تالش ...

موفق باشید

