
 

 ردیف

 ()ص(     )غ  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.                                                                     

 الف : همه نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند عرض جغرافیایی آنها صفر درجه است. 

 .شود می کم یا زیاد و است متغیر مکان یک در هوا ب : فشار

 .گیرد می صورت ها فیل گسترده شکار در آن که است آفریقایی های کشور جمله از ج :  تایلند

 داد. تشکیل غیرقزلباش افراد از جدیدی سپاه سپاه قزلباش، کنار د : شاه تهماسب در
 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  2
؟ دارد بوم زیست تشکیل در را تاثیر بیشترین و مهمترین عامل کدام الف :  

( ناهمواری                                                                                         4 زمین             ( ارتفاع3 هوا                 و ( آب2 خاک             ( جنس1

 است؟ چقدر متری 4100 ارتفاع در هوا دمای باشد، درجه12 هوا دمای متری 1100 ارتفاع در ب : اگر

 درجه -6( 4                درجه -3( 3 درجه                     3 (2 درجه          -9 (1

 است. بوده چه عاملی جمعیت جهان، سکونت الگوی در مهم تغییرات از یکی اخیر، سال صد ج : در

 ( افزایش جمعیت 4( گسترش شهر نشینی             3( رشد منفی جمعیت           2(  مهاجرت        1

 

 .عبارات زیر را کامل کنید 3

 .دهد می نشان را جمعیت طبیعی رشد .............................. و ....................... میان الف : تفاوت

 اند. شده واقع ..................... ...................... و مدار مجاورت در جهان خشک و گرم های بیابان از ای عمده ب : بخش

 ج: آخرین فرمانروای زندیه .......................... بود که به دست ............................. به قتل رسید.

 .داشت قرار ...................... انحصار در بودکه صادراتی کاالی پرسودترین ......د :در دوره صفویه صادرات......................
 

 مورد2را در نظر میگیرند ؟    ییمعیارهاچه  کشورها در آموزش وضع به بردن پی برای 4

 وکیل الرعایا یعنی چه و لقب که بود ؟ 5

 مورد3 عالمان وفیلسوفان عصر صفوی را نام ببرید.   6

 

 مورد3میرزا حسن رشدیه در چه شهر هایی مدارس جدید تاسیس کرد؟   7

 

 چرا سلسه صفوی پس از شاه عباس اول از داشتن پادشاهی الیق وتوانمند محروم ماند؟ 8

 

 

 



 

 مورد4بیرونی تغییر چهره ناهمواری ها را نام ببرید.  عوامل 9

 

 وبیرونی منظومه خورشیدی را بنویسید.دو تفاوت سیارات درونی  11

 

 دو نمونه از اقدامات امیر کبیر را بنویسید. 11

 

 در عهدنامه هایی که در زمان فتحعلی شاه میان حکومت قاجار وانگلستان بسته شد دو طرف چه تعهداتی کردند. 12

 

 فالت به چه سرزمینی گفته می شود؟ 13

 

 تعریف کرده نتایج این حرکت را بنویسید.حرکت وضعی زمین را  14

 

 

 طول وعرض جغرافیایی را تعریف کنید. 16

 

 زیست بوم را تعریف کنید. 17

 

 مورد2می شوند را نام ببرید.   مهم ترین عواملی که موجب تخریب زیستگاه ها 18

 

 موارد مربوط به هم را به وسیله خطی به هم وصل کنید.   19

ساوان         منجمدشمالی.                        اقیانوس حاشیۀ و شمال قطب نزدیکی در ای ناحیه  -       

جنگل های بارانی استوایی             هاست.                                                          بوم زیست ترین گسترده از  -       

توندرا               دارد.                                                        را جهان زیستی تنوع بیشترین   -       

 تایگا                         است.                                  منفرد و تک درختان با علفزارها منطقۀ  -     

 من کیستم؟ 21

دولت صفوی را تثبیت وتحکیم نمودم  )              (    -           درزمان پادشاهی من روسها به ایران حمله کردند )                  (   -  

کردم  )                     (                  رارسمی شیعه مذهب -         فرمانده سپاه ایران در جنگ با روس ها بودم      )                     (   -  
 

فالت قاره از چه نظر هایی اهمیت دارد ؟  2مورد    15


