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  .نمره( 5/0)هرسوال گزینه صحیح را انتخاب کنید 
                                                                                                                                                                    

 زمین چندمین سیاره منظومه شمسی است؟ -1   

  ت( چهارمین               مین  پ( سو              ب(دومین        الف( اولین     
 

 است؟ آسمانی جرم کدام به مربوط اصطالح این(ظاهری )حرکت -2

  مشتری(ت              ماه(پ             زمین(ب            خورشید(الف

 .................زمستانی انقالب در-3          

 .برابراست روزوشب طول(ب                     .   روزهاست بیشترازطول ها شب طول(الف            

  .است طوالنی روزوشب طول( ت                    .  روزهاست ترازطول کوتاه ها شب طول( پ              

 چیست؟ کره سنگ جغرافیایی علمی نام-4          

 اتمسفر(ت           لیتوسفر(پ             بیوسفر(ب            هیدروسفر(الف             

 ...........ازناحیه باد حرکت-5          

 فشاراست کم ناحیه به پرفشار(ب                          پرفشاراست ناحیه به فشار کم(الف             

 پرفشاراست ناحیه به پرفشار( ت                         فشاراست کم ناحیه به فشار کم( پ               

 برخورداراست؟ گیاهی پوشش نوع ازچه کانادا کشور های جنگل تمام تقریبا  -6         

 ساوان(ت              تندرا(پ             تایگا(ب             بزرگ پهن های جنگل(الف             

                                                                    پوشش گیاهی،نابودی گونه های جانوری و آلودگی آب و خاک می  کدامیک از عوامل  زیرباعث ازبین رفتن  -7         

 شوند؟

 ب(مصرف گرایی وتولید انبوه زباله                   الف(ایجاد و گسترش شهر و روستاها              

   ت( همه موارد           پ(شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات                

 ،ازنوع کدامیک ازمهاجرت ها می باشد؟مهاجرت مردم فلسطین و یمن  -8         

 ت(فصلی                 پ( اجباری               ب( روزانه                الف( اختیاری               

 ق گریبانگیر کدامیک از کشورهای زیر می باشد؟فقر مطل -9         

   ت(چین                   پ(تایلند                   ب(اتیوپی                     الف(نروژ               

 کشورها به کدام مورد می توان اشاره کرد؟خارجی  از جمله علل و عوامل نابرابری  -10         

      ب(فرهنگ و باور های غلط                                اشغال نظامی  الف(               

 ت( نبودن وحدت و مشارکت بین مردم                      پ(نداشتن ایمان و پشتکار                 

 کدامیک از رشته ها در دوران صفوی رونق چندانی نداشت ؟ -11         

  علم تاریخ ت(        پ( خوشنویسی              ب( کتاب آرایی          ف( شعرو ادب فارسی  ال             
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 بود؟ قاجارچه دردوره  ایران حکومت با ارتباط برقراری از انگلستان اصلی های هدف از یکی-12        

 استعمارایران(ت      ایران با تجارت(پ     هندوستان مستعمره حفظ(ب      روسیه با رقابت(الف            

 وکیل الرعایا لقب کدام پادشاه زندیه است ؟ -13       

 ت(آقامحمدخان                پ( کریم خان              ب( اسماعیل                 الف( نادر              

 بود؟ چه قاجار دوره در اروپایی تمدن با ایرانیان آشنایی نتایج از یکی-14       

                اروپایی کشورهای قراردادبا بستن(ب               جدید های ایجادمدرسه(الف            

 کشور استقالل حفظ(ت                     هندوستان استعمار(پ             

 

 غلط بودن جمالت زیررامشخص کنید. صحیح یا *      

 غلط                  صحیح     منظومه خورشیدی دارای نه سیاره می باشد.                         -15       

 غلط                 صحیح     طول تمام نصف النهارات مساوی می باشند                            -16      

 غلط                   صحیح    کوه زایی از جمله نتایج برخورد دو ورقه به یکدیگراست .        -17       

 غلط                  صحیحپایین ترین الیه که نزدیک کره زمین است الیه استراتوسفراست .    -18        

  غلط                صحیح    .گ از طریق صادرات نفت می باشد رشداقتصادی کشور هنگ کن -19       

 غلط            صحیحازنظر شاخص توسعه انسانی، کشور ها رابه پنج گروه تقسیم کرده اند .    -20       

 دهقانان ایرانی دردوره صفویه  به مراتب بهتر از وضع زندگی دهقانان اروپایی بوده است . ندگی زوضع   -21       

 غلط             صحیح                                                                                                

 غلط            صحیحجشن ها و اعیاد در دوران صفوی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود .   -22         

 

  *جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید.       

 موقعیت مکانی یک پدیده، یعنی ...........................................................................   . -23       

 کشور وسیعی مانند ........................ دارای چندین ساعت رسمی می باشد. - 24       

 رامی توان ..................................... نام برد . افزایش دمامهم  یکی ازعلل  -25       

 .................................... نام برد.یکی از عوامل موثردر آب و هوای جهان  رامی توان –26      

 دو فصل خشک و مرطوب مربوط به پوشش گیاهی منطقه ............................ می باشد .  -27       

 جنگل زدایی یعنی .................................................................................  . -28       

 مهاجرت یعنی ..................................................................................  .-29
 

 حکومت صفویان در زمان  پادشاهی ............................. به اوج قدرت رسید .-30
 

 کرد .صنعت ..................... دردوره صفویه با صنعت نساجی اروپا رقابت می  -31
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 است .نام دیگر قرون وسطا  ..................................  -32

 

 یکی ازمهمترین اقدامات امیرکبیر تاسیس .................................. بود . -33
 

 

 سب دهید .*به سواالت تشریحی زیر پاسخی منا        

 علت بوجودآمدن فصل های مختلف چیست ؟-34        

 

 تفاوت بین هوا و آب و هوا را بنویسید ؟ -35        

 

 

 

 اید جنگل های آمازون را بنویسید ؟دو مورد از فو -36        

 

 

 دو عامل که موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است رابنویسید ؟ - 37

 

 د را بنویسید ؟نام دو دشمن خارجی که دردوره صفویه از شرق و غرب به ایران حمله می کردن -38     

 

 

 شاه عباس صفوی با کمک کشتی های کدام کشور توانست پرتغالی هارا از سواحل و جزایر ایران بیرون راند ؟ -39

 

 پیروزی در کدام نهضت،حس اعتماد به نفس و رو حیه مقاومت ومبارزه را درمردم تقویت کرد؟ -40     

 

 

 )سوال اختیاری(بنویسید ؟یکی ازمنابع مهم  درامد حکومت صفوی را  -41 -


