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 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  

 ؟درجه کاهش می یابد ----متر ارتفاع دمای هوا ---به ازای هر (1)

 3-0555د(                    6-055ج(                   6-0555ب(                         3-055الف(

 ؟کدام بیابان جزء بیابان های سرد است (2

 گبید(          کاالهاری         ج(                     آناتولیب(              ربع الخالی       الف(

 ؟نادرشاه در تعقیب افغان های شورشی تا کجا لشکرکشی کرد 3)

 عثمانی د(                       بحرینج(                      خوارزمب(                          هند الف(

 ؟واگذاری امتیازات اقتصادی به روسیه و انگلیس در دوره کدام شاه قاجار اتفاق افتاد(4

 عباس میرزاد(       ناصرالدین شاه       ج(             محمد علی شاهب(        فتحعلی شاه       الف(

2 

        جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

 .می گویند ---------بار به دور محور خود می چرخد که به آن  ساعت یک22زمین در هر (0

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

 .گفته می شود -----------تنوع زیستی جهان مربوط به جنگل های بارانی استوایی است که به آنها  (3

 .نام دارد ---------پایین ترین الیه به سطح زمین (2 

 .بود -------------مهمترین اقدامات شاه اسماعیل اول (یکی از 0

 یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید. --------(کریم خان به جای عنوان شاه لقب 6

 3         

 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. ج

.آخرین پادشاه صفویه شاه اسماعیل بود(0  

.صفوی عوارضی بود که از کاروانهای تجاری گرفته میشدیکی از منابع درآمد حکومت (2  

0/5 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 0/5)؟خط استوا را تعریف کنید(0  

نمره( 0/5)؟حرکت انتقالی را تعریف کنید(2  

 نمره(0/5)؟منظور از ایوان خشکی چیست(3

 0/2        
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نمره( 0/5؟)باد چگونه بوجود می آید(2  

نمره( 0/5)مورد2 ؟که باعث از بین رفتن یک زیستگاه می شود چیستمهمترین عواملی (0  

نمره( 0/5) ؟رشد منفی جمعیت چگونه صورت می گیرد(6  

نمره( 0/5)مورد2؟(مالک های توسعه انسانی را بیان کنید7  

نمره( 0/5؟)(دو فیلسوف عصر صفوی را نام بیرید8  

نمره( 0/5؟)دو مورد از اقدامات امیرکبیر را بیان کنید( 9  

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه

 باتوضیح؟منظومه خورشیدی دارای چه سیاره هایی می باشد(0

 

 

انقالب زمستانی را تعریف کنید؟(2  

 

 

 مورد 2مقایسه کنید؟  Vشکل را با دره های    Uدره های (3

 

 

ناحیه زیست بوم توندرا در کجا و با چه شرایطی وجود دارد؟(2  

 

 

 

جنگل زدایی را تعریف کرده و بگویید چگونه صورت می گیرد؟(0  

11 
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مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی را تعریف کنید؟(6  

 

 

 

علل و عوامل نابرابری در جهان را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید؟(7  

 

 

 

عهدنامه گلستان بین چه کشورهایی امضا شد و محتوای آن چه بود؟(8  

 

 

 

انقالب صنعتی را بیان کنید؟نتایج (9  

 

 

 

(چگونگی واگذاری امتیاز توتون و تنباکو را توضیح دهید؟05  

  

 

 موفق باشید

 


