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جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
-0در دوره صفوی شهرنشینی در ایران رونق چندانی نداشت.

درست⃞ نادرست⃞

-2در سیاره بیرونی تعداد قمرها کم تر است.

درست⃞ نادرست⃞
2

پاسخ درست را عالمت بزنید.
-0کدام کشورها ،بیش ترین میزان عاج قاچاق را در جهان وارد می کنند؟
الف) چین -کنیا ⃞

ب) هند -تایلند ⃞

ج) تایلند -چین ⃞

د) کنیا -هند ⃞

 -2کدام از صنایع زیر ،در دورة صفویه رونق زیادی داشت؟
الف) بافندگی⃞

ب) زیورآالت ⃞

د) کاشی ⃞

ج) توپ سازی ⃞

 -3واگذاری امتیازات اقتصادی به روسیه و انگلستان در دوره کدام شاه قاجار اتفاق افتاد؟
الف) فتحعلی شاه⃞

ب) محمدعلی شاه⃞

ج) ناصرالدین شاه ⃞

د) عباس میرزا⃞

-4کدام گزینه ،مهم ترین مستعمره انگلستان در آغاز دوره قاجار بود؟
الف) عثمانی⃞
3

ب) چین ⃞

ج) مصر ⃞

د) هند ⃞

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

2

-0یکی از باشکوه ترین بازارهای دوره صفوی ،بازار  .................................در شمال میدان نقش جهان است.
-2در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت ،گسترش  ..................................بوده است.
-3از میان عناصر آب و هوایی ،دو عنصر  ....................و  .....................بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد.
-4پایین ترین الیه هواکره که نزدیک به سطح زمین است  .....................................نام دارد.
4

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

2

-0از جمله پیشگامان تاسیس مدارس به سبک اروپایی که در شهرهای تبریز ،مشهد و قم چندین مدرسه
جدید تاسیس کرد ،چه کسی بود؟
-2جا به جایی گروهی از مردم از جایی به جایی دیگر به منظور کار یا زندگی چه نامیده می شود؟
-3بخشی از اقیانوس که با شیبی مالیم از نزدیکی ساحل تا عمق  211متری ادامه می یابد؟
-4فاصله یک مکان تا مدار استوا بر حسب درجه ،چه نامیده می شود؟
5

جمالت ناتمام زیر را کامل کنید.
-0عباس میرزا برای آگاهی از اوضاع کشور اروپایی ،دستور دارد ................................ .....................................................
....................................................................... ............................................................................................................................. ...
-2به عقیده جهانگردان اروپایی از جمله شاردن ،وضع زندگی دهقانان ایرانی در دوره صفویه ...............................
................................................................................................................................................................................ ........................

0

6
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نمودار زیر را کامل کنید.
امید به زندگی یا متوسط طول عمر
الف )............................................................

مالک های توسعه انسانی

ب) .............................................................
9

از بین عوامل نابرابری در جهان که در زیر آمده کدام یک جز عوامل داخلی و کدام یک از علل خارجی نابرابری

0

است؟

8

الف) استعمار ....................................

ب) فرهنگ و باورهای غلط ..................................

ج) اشغال نظامی ................................

ج) نداشتن پشتکار و اراده برای تغییر ........................

از بین شهرهای زیر کدام شهرها پایتخت صفویان بوده است (دور آن ها را دایره بکشید)
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(اردبیل -تبریز -مشهد -قزوین -شیراز -اصفهان -کاشان)
7

با توجه به زاویه تابش خورشید سه ناحیه آب و هوایی را روی تصویر کره زمین مشخص کنید.
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دو دلیل گسترش و رونق تجارت در دوره صفویان را بنویسید.

00

یکی از انگیزه ها و اهداف سیاسی یا اقتصادی اروپاییان از ارتباط با ایران در دوره صفوی را بیان کنید.
در مورد امیرکبیر به سواالت زیر پاسخ دهید.

02
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الف) دو مورد از اقدامات امیرکبیر را نام ببرید.
ب) انگیزه و اهداف او از این اقدامات چه بود؟

03

از مشکالت شهرهای بزرگ امروزی که در اثر مهاجرت و افزایش جمعیت ایجاد شده است ،دو مورد بنویسید.

0

04

در زندگی روزانه ساعت واقعی چه کاربردهایی دارد؟ ( 0مورد)
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05

چرا سفر به اعماق اقیانوس ها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ ( 2دلیل بیاورید)
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06

با تاسیس حکومت صفوی چه تغییرات مهمی در ایران ایجاد شد؟ (هر کدام  0مورد)

0

الف) سیاسی:
ب) مذهبی:
09

0

برای استفاده صحیح و خردمندانه از جنگل های استوایی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ ( 2مورد)
الف)
ب)

08

0

مهمترین نتایجی که نهضت تنباکو داشت ،چه بود؟ ( 2مورد)
الف)
ب)

07

0

هر یک از زیست بوم های زیر به کدام عبارت می باشد؟ ( 0مورد اضافه است)
الف) در این منطقه در تمام طول سال هوا گرم است و در آن دو فصل خشک و مرطوب
تایگا

وجود دارد).....................................( .
ب) درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبز و برگریزاند).....................................( .

توندرا
ساوان
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) عهدنامه گلستان در زمان پادشاهی چه کسی بر ایران تحمیل شد؟
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ب)کدام آثار و بناها از حکومت زندیه بر جا مانده است؟ ( 2مورد)
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جمع بارم
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