
عبارت صحيح و غلط را مشخص كنيد:                                                                                                                                                         

ناميده مي شوند. دروني لف : چهار سياره دورتر از خورشيد كه سطح سنگي و جامد دارند، سياره هاي ا  

سال گذشته بهبود وضعيت بهداشت بوده است.  200ب : علت اصلي رشد فوق العاده جمعيت در   

ول بود. ج : پرسود ترين كاالي صادراتي ايران در دوره صفويه ابريشم بود كه در انحصار شاه عباس ا  

 د : شيب قاره از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزاير ماهي گيري اهميت دارند.

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پركنيد : 

 الف : فاصله هر مكان با مدار استوا بر حسب درجه را ................... مي گويند. 

 ب : فشار هوا را با دستگاه ........................... اندازه گيري مي كنند . 

 ج : مهمترين طرفداران خانقاه شيخ صفي الدين ايل هاي مختلف ترك بودند كه به ................... شهرت داشتند. 

سال تخمين زده اند . ر) دانشمندان عمر زمين و منظومه خورشيدي را حدود................... ميليارد  

.قاچاق  را در جهان وارد مي كنندبيشترين ميزان عاج  ي  ........................... كشورها ج)    

 سواالت چهار گزينه اي 

و درياها و درياچه ها و نزوالت جوي است ؟  –: شامل اقيانوس ها  الف  

مزوسفر -4اتمسفر                           -3هيدروسفر                       -2بيوسفر                        -1  

 ب : كدام يك از كشور هاي زير با رشد منفي جمعيت مواجه نيست ؟ 

لهستان -4روسيه                        -3آلمان                      -2تركيه                      -1  

با توجه  به تصوير مقابل انقالب زمستاني را توضيح دهيد ؟ الف)   

 



 

 ب) هريك از موارد مناسب ستون الف را به ستون (ب) متصل كنيد. 

  ستون ب  ستون الف

  تايگا)1   فقط گياهاني  چون خزه ها و گلسنگ ها مي توانند برويند . )1 

  جنگل استوايي)2  ها معروف است . به داشتن جنگل هاي مخروطيان  و سوزني برگ)2 

  ساوان )3  ميلي متر است . 2500در اين منطقه هوا هميشه گرم و ميزان بارندگي ساليانه )3 

  توندرا)4  علفزار هاي بلند و درختان پراكنده در اين ناحيه وجود دارد .)4

 سواالت تشريحي

ها چند درجه اند ؟ چرا ؟ نصف انهار مبداء چند درجه است ؟ ساير نصف النهار - 1  

 

 2 -  مفاهيم مقابل را تعربف  كنيد :    الف) نصف النهار :

) شيب قاره :ب  

زيست بوم :)ج  

 د) هواكره :

 ر)جنگل زدايي :

متري برويم دماي هوا چند درجه مي شود ؟ 2000به ارتفاع  درجه سانتي گراد باشد و  24زمين اگر دماي هوا  در سطح   - 3  

واي جهان  را نام ببريد ؟ دو موردعوامل موثر بر آب و ه  - 4   

مورد  4چه عواملي باعث تخريب زيستگاه ها مي شود؟   - 5  

 

را با ذكر مثالي توضيح دهيد ؟ اختياريمهاجرت  - 6  

 

به زندگي يا طول عمر در يك جامعه نشان دهنده چيست ؟ميزان اميد  - 7  

مورد 2نابرابري را نام ببريد ؟   خارجي - 8  



 

تفاوت ناهمواري هاي جوان و پير را بنويسيد ؟   - 9  

 

  دو  مورد از مالك هاي آن را بنويسيد ؟و شاخص توسعه انساني چيست ؟  - 10 

 

الف)جنگ چالدران بين چه كساني بود و نتيجه آن چه شد؟  - 11  

 

ب) دو مورد از اقدامات شاه اسماعيل صفوي را بنويسيد ؟   

 

 ج)چرا در عصر صفوي تجارت داخلي و خارجي پر رونق بود؟ دو مورد

 

الف) منظور از قرون جديد چيست ؟  - 12  

 ب)در دوره صفوي فرماندهان نظامي چه نقشي داشتند ؟

مورد ) 2: اقدامات اصالحي  امير كبير را بنويسيد ؟ ( الف - 13  

 ب) يكي از اهداف  استعماري روسيه در زمان پتر كبير چه بود  ؟ 

الف)عهد نامه گلستان بين كدام كشور ها بود و مفاد آن را بنويسيد؟ -14  

 

تنباكو را حرام اعالم كرد ؟ب) در دوره قاجاريه كدام روحاني مبارز استفاده ازتوتون و   

  و قاجاريه به  سواالت زير پاسخ دهيد : در ارتباط با سلسله زنديه - 15   

  يكي از بناهاي دوره زنديه   را بنويسيد ؟(..............)  موسس سلسله زنديه : (.....................)   سلسله زنديه   

  از پيشگامان تاسيس مدارس جديد در دوره قاجاريه (.................)   (...................)موسس سلسله قاجاريه   سلسله قاجاريه   

 

 


