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2

3

4

5

6

7
8

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حرروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

الف)گزینه درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید:
کدامیک از موارد زیر از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواری ها نمی باشد؟
د) فرسایش یخچالی 
ج)گسل 
الف)فرسایش آبی  ب) هوازدگی 
درشمال شرق ایران کدامیک از حکومت های زیر به مرزهای ایران حمله میکردند ؟
ج) روسها 
ب) پرتغالی ها 
الف) عثمانی ها 

هرمورد
0.25
نمره

د) ازبک ها

)3کدامیک از مناطق زیر طبق عهد نامه ترکمانچای از ایران جدا شد؟
ج) سرزمین های شمالی رود ارس 
ب) گنجه
الف) باکو

د) داغستان 

ب)درجاهای خالی عبارت مناسب بنویسید:
از پیشگامان تأسیس مدرسه به سبک اروپایی می توان …………….را نام برد.

هرمورد
0.25
نمره

میزان ثروت مادی ورشد اقتصادی کشورهارا با ………….و درآمد سرانه اندازه گیری می کنند.
هر نقطه از کره زمین روی یک مدار ویک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن ها ………………آن نقطه
می گویند.
پ)در جمالت زیر غلط علمی را بیابید و صحیح آن را بنویسید(.فعل جمله را تغییر ندهید)
بیابان ها را ریه های زمین نامیده اند .

هرمورد
0. 25
نمره

نادر به جای عنوانشاه لقب وکیل الرعایا یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید.

9

ث)من کیستم
در زمان من چند عهد نامه میان ایران وانگلستان بسته شد.

11

برای پیشرفت ایران افرادی را به انگلستان برای فرا گیری علوم وفنون جدید فرستادم .
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سواالت

ردیف
11

1نمره

هریک از شهر های زیر پایتخت کدامیک از شاهان ایران است؟
شیراز 
شاه عباس 

12

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

خراسان 
شاه اسماعیل

اصفهان 
کریم خان

تبریز 

قزوین
شاه تهماسب

ا

جداول زیر را کامل کنید.
الف) به حرکت زمین به دور خود می گویند.

ب

ب
و
ب)اول بهار چه نوع اعتدالی است.
ج)به شکستگی پوسته زمین می گویند .
د)دراین زیست بوم کم ترین میزان ترکیبات آلی تولید
می شود.
ه)یکی از انواع مهاجرت است .

.ت)به سؤاالت زیر پاسخ دهید
 13مردم کدام کشور در فقر مطلق زندگی می کننند؟

1221نمره

گ

0221نمره

14

عوامل مؤثر بر آب وهوای جهان را نام ببرید ؟(سه مورد)

15

منظومه خورشیدی دارای چند سیاره می باشد و چگونه نامگذاری شده اند؟

02.1
نمره
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بارم

16

با توجه به شکل مقابل انقالب زمستانی را توضیح دهید؟

11

کوه های آتشفشانی وکوه های گنبدی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

1نمره

18

پایین ترین الیه هوا کره که نزدیک به سطح زمین است چه نام دارد ودر آن چه پدیده هایی رخ می دهد؟

1نمره

 19رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی وابسته است؟

چهار عامل داخلی که سبب نا برابری در جهان شده اند را بنویسید؟
20

صفحه 9

1نمره

1نمره

1نمره
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ردیف

سواالت

محل مهر و امضاء مدیر

 21اروپاییان چگونه سرزمین های جدیدی را کشف کردند؟

بارم
1نمره

1نمره

 22در عهد نامه گلستان کدام مناطق از ایران جداشد؟

23

شیب قاره به چه معناست ؟

24

در تصاویر زیر مدارها ونصف النهارها ونیز مداررأس السرطان ورأس الجدی را نشان دهید؟

25

در رابطه با امیر کبیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1نمره

1
نمره

121
نمره

الف) امیر کبیر صدر اعظم کدام شاه بود؟
ب) امیرکبیر در سیاست خارجی چگونه عمل کرد؟
ج)یکی از مهم ترین اقدامات امیر کبیر؟
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سواالت

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

26

هاجردختر یک روحانی ایرانی در دوره شاه عباس صفوی بود که در شهر اصفهان زندگی می کرد  .شهر او دارای
بناهای زیبایی بود و هنرمندان ودانشمندان زیادی در آن زندگی می کردند  .در تمامی سال مراسم وجشن های
باستانی واعیاد اسالمی در شهر او برگزار می شد وجهانگردان بسیاری برای دیدن این مراسم ونیز تجارت با
بازرگانان وارد این شهر می شدند.

121
نمره

الف)اگر هاجر تصمیم به یادگیری یک رشته هنری می گرفت در چه رشته هایی می توانست آموزش ببیند؟
ب)مردم اصفهان در طول سال شاهد برپایی کدام جشن ها در شهر خود بودند؟
ج)به جز پدر هاجر که در گروه روحانیون قرارداشت دو گروه از مردمی که در این شهر زندگی می کردند را نام
ببرید؟

21

با توجه به ویژگی های زیست بوم جنگل های بارانی استوایی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف)این زیست بوم درکجا واقع شده است؟

121
نمره

ب)تنوع زیستی در این زیست بوم چگونه است؟
ج) هوا در این منطقه چگونه است؟

جمع:

صفحه 1

