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  :نمره به حروف:                 نمره به عدد                          :شماره صندلي       :                             نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  ت بخش جغرافياسواال  
    .پاسخ صحيح را مشخص نمائيد) الف  
  باشد؟  هيدروسفر نام ديگر كدام محيط سياره زمين مي  1

    زيست كره) د    هوا كره ) ج     آب كره) ب  سنگ كره ) الف
25/0  

  خوانند؟  نماز مي) جغرافيايي(در كشور ما مردم به كدام سمت   2
   شمال غربي) د  جنوب غربي ) ج   جنوب شرقي) ب  جنوب ) الف

25/0  

  نامند؟  را چه مي روزه 366سال   3
  سال كبيسه) د  سال خورشيدي ) ج   سال واقعي) ب  سال رسمي ) الف

25/0  

    .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  

  25/0  .نامند مي.......... .....................ها در يك ناحيه را  از بين بردن كامل جنگل  4

  25/0  . گويند مي........... ..............ها  به اين بخش از اقيانوس. يابد متري ادامه مي 5000تا  2000تا عمق شود و  بعد از فالت قاره ناگهان شيب زياد مي  5

  25/0  .گردد مي............ .................باشد رشد جمعيت ) زاد و ولد(تر از مواليه وقتي در كشوري ميزان مرگ و مير بيش  6

    .)ها خودداري كنيد لطفا از تغيير فعل جمله. (را پيدا كرده و صحيح آن را بنويسيد هاي زير غلط علمي در جمله) پ  
  25/0  . باشد منطقه ساوان خاستگاه اوليه بسياري از درختان ميوه جهان مانند موز، انبه و نارگيل مي  7

  25/0  . يابد هاي جغرافيايي باال برويم دماي هوا افزايش مي هرچه از مدار استوا به سمت عرض  8

  25/0  . باشد درجه طول جغرافيايي مي 24هر قاچ ساعت برابر با   9

    .نمودار زير را كامل كنيد) ت  
10  

  
  

75/0  

    .)استيك مورد اضافه (هاي مرتبط به هم را به يكديگر وصل نمائيد  عبارت) ث  
  . كشد ساعت طول مي 6روز  365  حركت وضعي   11

  نامساوي بودن طول روز و شب   حركت انتقالي 
  . كند مسيري كه خورشيد ظاهراً در آسمان از غرب به شرق طي مي  تمايل محور زمين 

  پيدايش و تكرار روز و شب  
  

75/0  

    ادامه سواالت در پشت صفحه  
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    .پاسخ كوتاه دهيدهاي زير  به پرسش) ج  
  5/0  . دو مورد از مشكالت شهرهاي بزرگ جهان را بنويسيد  12

  5/0  نامند؟  متر بارش ساالنه دارد را چه مي ميلي 50سرزميني كه كمتر از   13

  5/0  ؟ مي گويندزمين تا خط استوا برحسب درجه چه  رويي هر مدار يا هر نقطه  به فاصله  14

  5/0  گويند؟  ي به جاي ديگر به منظور كار يا زندگي را چه مييرفتن مردم از جا  15

    .هاي زير پاسخ كامل دهيد به پرسش) چ  

  .توضيح دهيد. اميد به زندگي يا متوسط طول عمر در يك كشور به چه معنايي است  16

  

75/0  

  باشد؟  هاي گياهي زير هر يك مربوط به كدام زيست بوم مي پوشش  17

  ........................ هاي خاردار  بوته

  ) ..........................مانگرو(درختان شاه پسند 

  .............................درختان بائوباب 

75/0  

  . ها را بنويسيد سه مورد از عوامل موثر بر تنوع زيست بوم  18

  

75/0  

  . از پيامدهاي گرم شدن زمين دو مورد را بنويسيد  19

  

1  

    ادامه سواالت در صفحه بعد  
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  . زيست بوم را تعريف كنيد  20

  

1  

  . هاي جهاني كشورها دو مورد را بيان كنيد از علل داخلي نابرابري  21

  

1  

  . براي هر يك از موارد زير يك مورد استفاده بنويسيد  22

  : زمان رسمي

  :زمان واقعي

1  

  )مورد 4.(ي زمين را نام ببريد عوامل بيروني تغيير چهره  23

  

  

1  

  .موارد خواسته شده را بنويسيد  24

  : هاي كم ارتفاع  هاي كوه دو مورد از ويژگي: الف

  

  : منظومه شمسي يهاي سيارات درون دو مورد از ويژگي: ب

  

  

1  

    ادامه سواالت در پشت صفحه  
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    سواالت بخش تاريخ  

    .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
  حكومت قاجاريه توسط چه كسي بنيان گذاشته شد؟   1

  نادرشاه) د    آقا محمد خان ) ج   لطفعلي شاه) ب   فتحعلي شاه) الف
25/0  

  ؟ باشد نميهاي زير از اقدامات شاه عباس صفوي  كدام يك از گزينه  2
  ها جديد در كنار قزلباشايجاد سپاه ) ب    رسمي كردن مذهب شيعه) الف
  ها نظمي و نافرماني قزلباش جلوگيري از بي) د   انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان) ج

25/0  

    .در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  
  25/0  . بود........................................ پر سودترين كاالي صادراتي دوران صفويه صادرات   3
  25/0  .بود...................................... ترين اقدامات اميركبير تأسيس  مهميكي از   4

  75/0  .جدول زير را با توجه به توضيحات و حرف اول هر كلمه كامل كنيد) پ  

              ت  هاي صفويه يكي از پايتخت  5  

              ر  .بود..... عهدنامه گلستان ميان ايران و   6

              ك  كه بود مؤسس سلسله زنديه  7
  

  

    .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ت  
  . ي زنديه را نام ببريد دو مورد از بناهاي مهم ساخته شده در دوره  8

  
5/0  

  چرا عباس ميرزا به فكر نوسازي و اصالح كشور افتاده بود؟   9

  

75/0  

  موفقيت نهضت تنباكو از نظر سياسي و اجتماعي چه اهميتي داشت؟   10

  

1  

  )دو مورد(ي صفويه به چه داليلي تجارت داخلي و خارجي پررونق بود؟  در دوره  11

  

  

1  

  و چرا ايران در جنگ چالدران شكست خورد؟  ؟علت شروع جنگ ايران و عثماني چه بود  12

  

  

1  

  20  جمع نمره  
 .مراجعه نماييد كانال بانك سواالتدانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  
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  متن پاسخ  
  .پاسخ صحيح را مشخص نمائيد) الف  
  )25/0( آب كره ) گزينه ب  1
  )25/0(جنوب غربي ) گزينه ج  2
  )25/0(كبيسه ) گزينه د  3

  .جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيددر ) ب  
  )25/0(زدايي  جنگل  4
  )25/0(شيب قاره   5
  )25/0(رشد منفي   6

  هاي زير غلط علمي را پيدا كرده و صحيح آن را بنويسيد در جمله) پ  
  )25/0. (هاي باراني استوايي نوشته شود ساوان بايد جنگل  7
  )25/0. (افزايش بايد كاهش نوشته شود  8
  )25/0. (درجه نوشته شود 15درجه بايد  24  9

  .نمودار زير را كامل كنيد) ت  
  )25/0(بهبود بهداشت : الف  10

  )25/0(بيوتيك  آنتي ياتوليد واكسن : ب
  )25/0(هاي واگيردار  كنترل بيماري: ج

  .)يك مورد اضافه است(هاي مرتبط به هم را به يكديگر وصل نمائيد  عبارت) ث  
  )25/0(پيدايش و تكرار روز و شب : حركت وضعي  11

  )25/0. (كشد ساعت طول مي 6روز و  365: حركت انتقالي
  )25/0(نامساوي بودن طول روز و شب : تمايل محور زمين

  . كند مسيري كه خورشيد ظاهراً در آسمان از غرب به شرق طي مي: مورد اضافه
  .هاي زير پاسخ كوتاه دهيد به پرسش) ج  
  )5/0هر مورد . دو مورد از سه مورد كافيست( ، زاغه نشيني آلودگي هوا ترافيك سنگين،  12
  )5/0(بيابان   13
  )5/0(عرض جغرافيايي   14
  )5/0(مهاجرت   15
  .هاي زير پاسخ كامل دهيد به پرسش) چ  
  )75/0. (بماندكودكي كه در آن كشور به دنيا آمده است، عمر كند و زنده . رود هايي كه انتظار مي يعني تعداد سال  16
  ) 25/0(بيابان : هاي خاردار بوته  17

  )25/0(هاي باراني استوايي  جنگل): مانگرو(درختان شاهپسند 
  )25/0(ساوان : وبابئدرختان با

  )25/0هر مورد  .از چهارمورد كافيست سه مورد( جنس خاك – ميزان ارتفاع زمين - ها شكل ناهمواري - آب و هواي  18
افزايش  - افزايش يا طوالني شدن دوره خشكسالي–به زير آب رفتن نواحي ساحلي و جزيره اي  –باال آمدن آب دريا  - هاي قطبي ذوب شدن يخ  19

  ) 5/0هر مورد  .از چهارموردكافيستدو مورد(سيالب 
 1. (آورند كنند و ناحيه مشخصي را به وجود مي غرافيايي است كه در آن انواع خاصي از گياهان و جانوران زندگي ميجزيست بوم يك ناحيه وسيع   20

  ) نمره
غفلت از استعدادها و  - بي سوادي و ناآگاهي مردم –فرهنگ و باورهاي غلط  – هاي داخلي ها و كشمكش جنگ - هاي ستمگر وابسته وجود حكومت  21

     )نمره 1جمعا  5/0هر مورد  .از هشت مورد كافيست  دو مورد(نداشتن وحدت و مشاركت بين مردم  - ن ايمان و پشتكارنداشت –فرهنگ خود 
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  .....كارهاي روزانه، قرارها، حركت قطارها و : زمان رسمي  22
  ) 5/0هر مورد (مانند زمان نمازها افطار و سحر ) اوقات شرعي(اعمال شرعي : زمان واقعي

  )0نمره 1جمعا /25هر مورد (هوازدگي، فرسايش آبي، فرسايش بادي، فرسايش يخچالي   23
  )نمره 5/0جمعا 25/0دو مورد هر مورد (، شيب ماليم، قله گنبدي شكل Uهاي باز به شكل  هاي كم ارتفاع، دره قله: الف  24

  ) نمره 5/0جمعا  25/0دو مورد هر مورد (از جنس سنگ و جامد، تعداد قمر كمتر، كوچك هستند : ب
  پاسخ آزمون بخش تاريخ  
  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
  )25/0(آقا محمدخان قاجار ) گزينه ج  1
  )25/0(رسمي كردن مذهب شيعه ) گزينه الف  2

  .در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  
  )25/0(ابريشم   3
  )25/0(مدرسه دارالفنون   4

  .به توضيحات و حرف اول هر كلمه كامل كنيدجدول زير را با توجه ) پ  
  )25/0(تبريز  5
  )25/0(روسيه   6
  )25/0(كريم خان   7

  .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ت  
  )25/0هر مورد  .از چهارمورد كافيست دو مورد( ، بازار وكيل، ارگ كريم خان مسجد وكيل، حمام وكيل  8
ها پي برد دالوري و فداكاري براي جنگ كافي نيست و بايد دانش و  علمي، صنعتي و نظامي اروپائي هاي وقتي در جنگ با روسيه متوجه پيشرفت  9

  )75/0)(اشاره به مفهوم نمره دارد (تجهيزات جديد داشته باشد 
  )5/0. (تقويت كردو روحيه مقاومت و مبارزه را در مردم ) 5/0(چون نخستين حركت جدي مردم بود پيروزي در آن حسن اعتماد به نفس   10
دو مورد . (تجارت داخلي و خارجي را پررونق كرده بود - )5/0(وجود نظم و امنيت  –) 5/0(در عصر صفويه به دليل بكپارچه بودن سرزمين ايران   11

  )نمره 1جمعا . نمره5/0كافيست هر مرود 
  ) 5/0(گيري سلسله قدرتمند و شيعه مذهب صفويه ناخشنود بود با سپاهي به ايران حمله كرد  سلطان عثماني از شكل  12

  نمره 1جمعا  ) 5/0(بهره بود شكست خورد  ها از توپ و تفنگ استفاده كردند و ايران از آن بي و چون عثماني
  
  

  

  

  

  

  


