
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  
 ؟(تشکیل ابرها در کدام الیه صورت میگیرد)

 د(اگزوسفر               ج(تروپوسفر                       ب(استراتوسفر         الف(مزوسفر     

 ؟(منظور از ))ریه های زمین(( کدام زیست بوم است2

 ب(جنگل های مدیترانه ای                       الف(جنگل های مخروطی          

 د(ساوان                          ج(جنگل های استوایی          

 ؟در کدام حالت رشد طبیعی جمعیت اتفاق می افتد3)

 مرگ و میر <ب(موالید                            الف(مرگ و میر = موالید       

 مرگ و میر <د(رشد جمعیت                           موالید        <ج(مرگ و میر   

 ؟نبودنددوره صفویه کدام یک از گروههای زیر جزء شهرنشینان  (در4

 ب(پیشه وران                              الف(نظامیان                 

 د(روحانیون                                 ج(دهقانان                

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

.بزرگترین است --------ستاره نزدیک به خورشید 4از میان (1  

.بلندترین فالت جهان است -----------فالت (2  

 .از پیچیده ترین زیست بوم های جهان است که غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد ---------(3

.بود ---------------(یکی از اقدامات مهم شاه اسماعیل اول پس از تاجگذاری 4  

.یعنی نماینده مردم را به خود داد ------------کریم خان زند به جای عنوان شاه لقب (5  
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 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. ج

.متر در نردیکی اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد 11111دراز گودال ماریانا با ژرفای(1  

  فراگرفته است جزءبیابانهای گرم است.بیابان گبی که اطراف آن را کوه (2

.تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ و میر رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد(3  

    معموال میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اندازه گیری(4

 .کنند می

در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.( قرن شانزدهم تا نوزدهم میالدی را 5  
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 5/1)؟حرکت انتقالی را تعریف کنید(1  

 

 
نمره(1)؟سیاره ای که روی آن زندگی می کنیم از چه محیط هایی تشکیل شده است(2  

 

نمره(1)مورد2؟مهمترین عوامل از بین رفتن یک زیستگاه رابیان کنید(3  

 

نمره( 5/1؟)منظور از امید به زندگی یا متوسط طول عمر چیست(4  

 

نمره( 5/1)مورد2؟عالمان و فیلسوفان عصر صفوی را نام ببرید(5  

 

نمره(5/1؟)دو مورد از اقدامات امیرکبیر را بیان کنید(6  

 4 

  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه

نمره(1)؟انقالب تابستانی را تعریف کنید(1  

 

 

 

نمره(1(ناحیه زیست بوم توندرا در کجا وبا چه شرایطی قرار دارد؟)2  
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نمره(1)؟یک مکان را با رسم آن بر روی کره زمین مشخص کنید اییمختصات جغرافی(3  

 

 

 

 

 

نمره(5/1)؟برید و یک مورد را توضیح دهیدهوای جهان را نام بعوامل موثر بر آب و (4  

 

 

نمره(5/1)؟کنیدانواع مهاجرت را با مثال تعریف (5  

 

 

 

نمره(1)؟شاه عباس چگونه توانست پرتغالی هارا از کشور بیرون کند(6  

 

 

 

نمره(1)؟عهدنامه گلستان چرا و توسط چه کشورهایی امضاءشد و مفاد آن چه بود(7  

 

 

نمره(1)؟چگونگی واگذاری امتیاز انحصاری توتون و تنباکو را توضیح دهید(8  

 

موفق باشید        

 


