
 

 ایه نهمپ                                                                                       به نام خدا                                                      نام:                                                     

 اریخ آزمون: ت                                                اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل                                                                     خانوادگی:نام 

 مدت آزمون:                                             مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل                                                                             کالس:

 دبیرستان نمونه دولتی امید انقالب )دوره اول(       

 .دانش آموزان عزیز با آرزوي موفقیت براي شما , لطفا به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید ) اجباري (بخش الف :   

 7فصل    1   ص         غ ط مجلس موسسان صورت گرفت .     برکناري قاجاریه از حكومت توس 1304در سال   0/5

  
  
  
  

1  

  

  هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام قرارداد و یا  کودتا در تاریخ سیاسی ایران می باشد؟  

  (1299کودتاي   – 1332مرداد  28کودتاي   – عهدنامه پاریس  – 1919قرارداد   – 1907) قراراد 

 واحد هایی از ارتش به فرماندهی سرلشكر زاهدي با اشغال مراکز مهم پایتخت دولت دکتر مصدق را -

 سرنگون کردند.     .................................. 

 ا میان خودرانگلستان و روسیه براي مقابله با آلمان و متحدانش به جاي رقابت با یكدیگر همكاري و ایران  -

  تقسیم کردند.    ................................

  .....................اداره امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان نظامی ومالی انگلستان قرار می گرفت.   -

قوا  احمد شاه مجبور شد سید ضیاء الدین طباطبایی را به نخست وزیري و رضا خان را به فرماندهی کل -

 کند.         .................................  منصوب

2  

  
  

1  

 هید: داز دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید . الف : نقش روشنفكران در انقالب مشروطه را توضیح 

  
  

 مینه براي ایجاد امنیت ز  -1ب:  مردم با پیروزي انقالب مشروطه چه امید و انتظاراتی از حكومت مشروطه داشتند ؟  

 ................................. -5        .................................... -4        .................................  -3    ................................. -2 

3  

 هیچ کجاي جهان بی نام امام خمینی شناخته شده نیست.(( این جمله از کیست : ))این انقالب در    0/5

د(  دکتر محمد جواد           دکتر بهشتی هللا ج(آیت ا          خامنه اي هللا ب (آیت ا            مطهري هللا الف ( آیت ا 

 باهنر 

 8فصل    1

  

1  
 بود؟دف شاه از برگزاري همه پرسی اصول شش گانه چه ه -کوتاه پاسخ دهید   :  

  

 با تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی مخالفت کرد و سر انجام تصویب نامه مذکور چه شد؟ کدام روحانی - 

  

2  

  
  

1  

 نویسید:  )دو مورد(خرداد را ب 15از دو سوال زیر به اختیار به  یک سوال پاسخ دهید ؟                الف ( نتایج قیام  

  

 ده است؟  اسالمی با وجود ترور گسترده شخصیت هاي نظام جمهوري اسالمی به سیر خود ادامه داب( چگونه انقالب 

 مورد(  2) 

  
   

3  

 



 9فصل    1 خانواده اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است .  ص            غ   0/5

  
  
  

1  

 ت؟ایرانی )عناصر مهم  هویت ملی ( بیان شده اسجمالت زیر در توضیح کدام یک از ویژگی هاي مشترك جامعه  

 )سرزمین ، دین ، تاریخ و فرهنگ ، زبان مشترك ، انقالب اسالمی ( 

  

 .....................الف( باعث ادامه حیات یک ملت می شود و ارزشی متفاوت و احساسی خاص به وجود می آورد.    .......... 

 .......................سیاسی و قوانین در ایران از آن نشأت می گیرد.           .......... فرهنگ ، عقاید ، ارزش، نظام (ب

 ........................میراث فرهنگی با آن آموخته می شود و انتقال می یابد و عامل و حدت اقوام بوده است   . ......... (ج

 .....................ن سخت تاثیر آن قرار گرفتند.   ..........حكومت هاي ترك تبار و اقوام مهاجم چون مغول و تیموریا (د

2  

  
  

1  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید: 

 الف( منظور از ویژگی هاي انتسابی و اکتسابی چیست؟  

  

 (مورد4ب( هنجار ها  چه مواردي را در بر می گیرد؟  )  

  
  
  

3  

 10فصل    1 عواملی که موجب سازگاري و آرامش در خانواده می شود، انتخاب صحیح همسر است. ص            غیكی از    0/5

  
  

1  

 مقایسه کنید:  

 عایب         م                  مزایا                                                                                         

 ....................................   سالمندان                .................................                                خانه 

 ...................................                     مهد کودك                    .................................              

  

2  

  
  

1  

 از سه سوال زیر به اختیار به دو سوال پاسخ دهید: 

  

 ....................الف( چه کار هایی به سازگاري زن و شوهر کمک می کند:  رعایت اخالق و آداب همسرداري و ............ 

 و.....................................................  

 ...............................ها یا مراحل زندگی انسان ها نیاز به مراقبت دارند؟ در آغاز زندگی )نوزادي( و .... ب( در چه دوره 

 و .................................................. 

 ........................ و ..........ج( خانواده ها با چه روش هایی اعضاي خانواده را اجتماعی می کنند؟ گفت و گو و ................ 

  

3  

        

 

 

  



 11فصل   1  غ                  والیت به معناي سرپرستی است.    ص  -1  0/5

  
  

1  
 کوتاه پاسخ دهید . 

 چرا حق حاکمیت انسان از آن خداست؟  -

  

 دو نمونه از تكالیف شهروندي را بنویسید:  -

  

2  

  
  
  

1  

 از سه سوال زیر به اختیار به دو  مورد پاسخ دهید : 

 الف( مشارکت سیاسی از چه راه هایی صورت می گیرد؟   )دو مورد( 

مورد(  ب( شهروندان حق دارند از تامین اجتماعی در چه مواردي استفاده کنند؟   )دو

 ج(نصب و عزل و قبول استعفاي چه کسانی بر عهده رهبر است؟   )دو مورد( 

  

3  

 12فصل   1  غ              تقسیم کارو هماهنگی و همكاري میان اعضاي خانواده از راهكارهاي  کمک به بهره وري است .    ص   0/5

  
  

1  

 دیدگاه اسالم در هریک از موارد زیر را بیان کنید: 

 طبیعت و منابع طبیعی  -

 اقتصاد و تولید  -

  

2  

 از دو  سوال زیر به اختیار به یک  سوال پاسخ دهید:   1

 الف( بهره وري چیست؟ 

  

 ب( نهاد اقتصادي را را تعریف کنید؟ 

  

3  

 

 

 

 

 



 بخش ب : )اختیاري ( دانش آموز عزیز لطفا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید. 

 ی شو د. () دقت کنید  به بیش از دو فصل پاسخ ندهید .زیرا در این صورت  به ترتیب پاسخ  هاي  سواالت دوفصل تصحیح  و بقیه حذف م 

 1فصل    1  غ                     مدار گردش سیارات با دور شدن از خورشید بزرگ تر می شود     .   ص   0/5

0/5  

  

  یک نقطه چند درجه است؟حداکثر طول جغرافیایی 

180ج(                       15ب(            90الف ( 
  360د(              

 

2  

 اختالف طول مدت شبانه روز در اثر کدام یک از عوامل زیر ایجاد می شود؟   0/5

                                                ج( اعتدال پاییزي                 ب( حرکت انتقالی         الف( حرکت وضعی      

  ها محورقطب د( انحراف
 

3  

  
  
  
  

1  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید: 

 الف: باتوجه به عوامل زیر ، علت سرد شدن نیمكره شمالی در زمستان را توضیح دهید: 

  زمان تابش خورشیدمدت  -

 زاویه تابش خورشید  -

  

 ب:  کوتاه پاسخ دهید:   

  اندازه مدار ها به سمت قطب چه تغییري می کند؟ -

 مكان دقیق قرار گرفتن یک پدیده بر روي زمین را چه می نامیم؟  -

  

4  

  2فصل      1 غ        هرچه از مدار استوا به سمت عرض هاي جغرافیایی باال حرکت کنیم، دماي هوا کاهش می یابد .  ص   0/5

  2 غ                    اقیانوس آرام پهناورترین و عمیق ترین اقیانوس جهان است.    ص    0/5

  از کناره هاي کانادا ، کدام جریان دریایی عبور می کند؟   0/5

 د( البرادور                                 ج( بنگوال                               ب (گلف استریم                 الف( گرینلند  

3  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:   1

  

 الف: اقیانوس ها چه نقشی در زندگی انسان ایفا می کنند؟ 

  
  

 ب: گرم شدن کره زمین ممكن است چه پیامد هاي نا خوشایندي داشته باشد؟ 

  
  

4  

 

 

 



    جزء بیابان هاي سرد جهان است .    0/5

      د( لوت             ج( گبی               ب ( ربع الخالی           الف ( صحرا        

 3فصل    1

 در ارتباط با جنگل هاي استوایی پاسخ مناسب را انتخاب کنید .         1

درصد اکسیژن جهان توسط این جنگل ها تأمین می شود .    ص                غ  50الف( 

 غ          ب( درختان برگ ریز متعلق به این جنگل ها هستند.      ص    

 این جنگل ها قابلیت جذب دي اکسید کربن زیادي دارند.         ص                غ  (ج

 غ                تخریب جنگل هاي استوایی در برخی کشورها مانند آرژانتین بسیار گسترده بوده است .     ص    (د

   

2  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید .   1

 سرزمین هایی بیابان گفته می شود؟  بخش عمده بیابان هاي جهان در کجا واقع شده است؟  الف :  به چه

  
  

 ب : زیست بوم توندرا و تایگا را باهم مقایسه نموده و شباهت ها و تفاوت هایشان را بنویسید: 

   شباهت  تفاوت 

 توندرا     

 تایگا      

 

3  

   مالك هاي اصلی توسعه انسانی نیست؟کدام یک از گزینه هاي زیر جز   0/5

( سواد وآموزشد        ج  ( آزادي          ب( امید به زندگی      الف( در آمد ورفاه  

   

 4فصل    1

 مورد(4معیار میزان در آمد و رفاه به کدام ویژگی هاي جوامع اشاره می کند؟  )   1

  
  

2  

  سوال پاسخ دهید:از دو سوال زیر به اختیار به یک   1

ا توضیح رالف: در نیمه دوم قرن بیستم هر یک از کشور هاي زیر رشد اقتصادي مطلوب داشته اند یا نا مطلوب ؟ علت 

 دهید: 

  ژاپن و چین -

  سوریه و عراق -

 ب: دو مورد از عوامل طبیعی و انسانی که مانع جذب جمعیت می شوند ، بنویسید: 

       -2                        -1                     عوامل طبیعی

   -2                        -1عوامل انسانی                     

3  

  

 



 5فصل      1غ       ص     در دوره صفوي علوم ومعارف دینی مانند تفسیر ، فقه وحدیث چندان مورد توجه نبود .  0/5

  قزلباش ، سپاه جدیدي از افراد غیر قزلباش تشكیل داد: در کنار سپاه   0/5

  د( شاه سلطان حسین   ج( شاه عباس  ب( شاه تهماسب  الف( شاه اسماعیل 

2  

  با استفاده از کلمات زیر، یک سوال مربوط به دوره  صفوي، طرح کنید:   0/5

  قالی (  –پارچه  –)خشكبار 

3  

  اختیار به یک  سوال پاسخ دهید:از دو سوال زیر به   1

  الف : اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حكومت صفوي را با توجه به کلمات زیر توضیح دهید.

 همسایه(  –امنیت  –حاکمان  –)حكومت 

  

 مورد( 4ب : آیین سوگواري امام حسین )ع( در دوره صفویه به چه شیوه هایی برگزار می شد؟ )

  

4  

 6فصل      1 غ    دوران دوازده ساله پادشاهی نادر به نبردهاي خارجی و فرونشاندن شورش هاي داخلی گذشت .  ص بیشتر   0/5

 در دوره حكومت افغان ها کدام کشور ها توانستند بخش هایی از سرزمین مان را اشغال کنند:   0/5

پرتقال –د( عثمانی              عثمانی   –روسیه ( ج        پرتقال  –ب( روسیه      فرانسه  -الف ( انگلیس
  

2  

  3 فرماندهی سپاه ایران در جنگ با روسیه را چه کسی بر عهده داشت؟    0/5

  

1  

  

  ازدو سوال زیر به اختیار به یک  سوال پاسخ دهید:  

عهد به انجام چه ،  هر یک از طرفین متالف : در قراردادهایی که در زمان فتحعلی شاه بین ایران و انگلستان بسته شد

 کارهایی شدند: 

 ایران :  -

 انگلستان :  -

  

 ب: در مورد نادرشاه افشار به سواالت زیر پاسخ دهید: 

  چرا به هند لشكر کشید؟-

 ایران در دوره افشاریه نا بسامان بود؟  چرا اوضاع اجتماعی و اقتصادي-

  

 موفق باشید. 

4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پایه نهم                                                                                       به نام خدا                                                      نام:                                                     

 تاریخ آزمون:                                                 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل                                                                     خانوادگی:نام 

 مدت آزمون:                                             مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل                                                                             کالس:

 دبیرستان نمونه دولتی امید انقالب )دوره اول(       

 بخش الف: ) اجباري ( دانش آموزان عزیز با آرزوي موفقیت براي شما , لطفا به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید:     

  7فصل    1 غ       ازمهمترین رویدادها ي مهم تاریخ معاصرایران، ملی شدن صنعت نفت بود .            ص           یكی    0/5

 کوتاه پاسخ دهید :    1/5

 الف( عالوه برروشنفكران کدام گروهها و قشر هاي اجتماعی نقش موثري درانقالب مشروطیت داشتند : 

........................................                     ..................................               .....................................     

 ب( کدام اقدامات رضاشاه درراستاي تضعیف ارزشهاي دینی و رواج فرهنگ غیرایرانی بود: 

..........................................        ..............................................              ........................................      

2  

 سوال پاسخ دهید:          1سوال زیر به اختیار به  2از      0/5

 مورد( 2ن به قدرت کمک کرد؟  )الف( چه عواملی رضاخان را در رسید 

  

 مورد( 2ب( عوامل موفقیت انقالب مشروطه را بنویسید : ) 

3  

 8فصل    1 غ        دلیل تسخیر سفارت امریكا توسط دانشجویان حمایت این کشور از گروه هاي ضد انقالب بود.   ص            0/5

(   مشخص کنید : ) یک مورد اضافی است.ارتباط بین گزینه ها را    0/5

 اپیتوالسیون(ک-)اصول شش گانه 

 موجب تحكیم سلطه امریكا بر ایران و وابستگی سیاسی و اقتصادي کشورمان به بیگانگان می شد. 

 اقداماتی ذلت بار و خالف استقالل کشور و وابستگی شاه به آمریكا بود . 

 یقت تهاجم آشكار به هویت  دینی جامعه اسالمی ایران بود.به بهانه مشارکت اجتماعی مردم و در حق 

  

2  

 بعد از پیروزي انقالب اسالمی امام)ره( چه ماموریتی به دولت موقت داد؟   0/5

  
  

3  

 سوال پاسخ دهید: 1سوال زیر به اختیار به    2از    1

 مورد( 2)انقالب کدام نهاد ها به فرمان امام تشكیل شدند و هدف از تشكیل این نهاد ها چه بود؟ الف( بعد از   

  
 ب( جنگ تحمیلی پس از چند سال به پایان رسید و دستاورد صدام از این جنگ چه بود؟ 

  
  
  

4  

  

 

 

 



 9فصل    1 غ     اجتماعی هویت اجتماعی به دست می آورند .         ص            افراد با عضویت در گروه هاي مختلف    0/5

 براي هر یک  از جمالت زیر یک سوال  طراحی کنید:             1

 فرایندي  است که افراد از طریق آن زندگی در جامعه را می آموزند  و خود را با آن منطبق می کنند.  -

.........................................................................................................  

 ..........عبارت است از احساس وآگاهی و  شناخت خود.   ................................................................................... -

2  

 یک مورد، سوال الف یا ب پاسخ دهید:                 به    1

 الف( الیه هاي فرهنگ را نام ببرید:   

 یق تر فرهنگ   ....................  و   .................الیه هاي عم -رهنگ..................  و  ................ فاشكال ظاهري - 

 ب( کوتاه پاسخ دهید: 

 در مورد تاثیرات متقابل ایران و اسالم را بنویسید:جمله استاد مطهري  -

 چه ارتباطی بین ارزش ها و هنجار ها وجود دارد؟ -

  

3  

 بنا به  توصیه صاحب نظران،  معیار  نادرستی در انتخاب همسر به شمار می رود:   0/5

 ت خانوادگی د( روحیات و وضعی  الف( اعتقادات و دین      ب( تحصیالت و اخالق      ج( زیبایی ظاهري و ثروت     

 10فصل    1

 کوتاه پاسخ دهید :    1

 الف( مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاري زن و مرد می شود کدامند: 

-2                                                                                           -1  

 ب( خانواده ها در چه صورت می توانند تعداد بیشتري فرزند داشته باشند: 

-2                                                                                           -1  
  

2  

 سوال پاسخ دهید:  2سوال زیر به اختیار  به  3از    1

 هدف ازدواج از دیدگاه قرآن را توضیح دهید:الف( مهم ترین   

.  

 ازدواج )نكاح( یعنی چه؟ (ب

  
در فرایند اجتماعی شدن وظیفه جامعه و افراد در رابطه با عقاید، ارزش ها، هنجارها و نماد ها چیست؟  (ج

 جامعه :

 افراد : 

3  

 



0/5  
 افع عمومی قرار دهد. قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به مناصل....... ..........  

  50د(                   110ج(                             40ب(                      8الف( 

  

  
1  

 11فصل

1  
ورت غیر یک از انتخابات زیر به طور مستقیم راي می دهند و در کدام یک، انتخاب به صمطابق قانون اساسی، مردم در کدام 

 مستقیم و با واسطه صورت می گیرد . 

 (اعضاي شورا هاي اسالمی شهر و روستا  –نمایندگان مجلس  –انتخاب رهبري  –) رییس جمهور 

 مستقیم: 

  غیر مستقیم:

   
2  

1  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک مورد پاسخ دهید:

( الف( حكومت جمهوري اسالمی چه ویژگی هایی دارد ؟ ویژگی هاي رهبر در حكومت اسالمی کدامند؟ ب

 هدف از تشكیل شوراهاي اسالمی چیست و اعضاي آن چگونه انتخاب می شوند؟ 

  

  
3  

 12صل ف   1   بلكه مصرف درست و به اندازه است.         ص                      غصرفه جویی کم مصرف کردن نیست،   0/5

 بر روي جدول ))بهره وري(( در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید:    1

 نهاده                      ..................................           ..................................           

 

  

2  

 منابع طبیعی  -2  ...............     -1 

 سایر هزینه ها  -4  ...............     -3

   روش هاي تولید یا توزیع              

  

 کاال یا خدمت            

 سوال پاسخ دهید:  1سوال زیر به اختیار به  2از   1

 الف( بطور کلی براي اینكه در کار ها بهره وري بیشتري داشته باشیم چه مواردي را باید رعایت کنیم؟ 

  

 ب( فرهنگ بهره وري یعنی چه؟ 

  

  

  

  
3  

 

 

 

 

 

 



   ) اختیاري ( دانش آموز عزیز لطفا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید.بخش ب : 

 ی شو د.(م) دقت کنید  به بیش از دو فصل پاسخ ندهید .زیرا در این صورت  به ترتیب پاسخ  هاي  سواالت دو فصل تصحیح  و بقیه حذف  

 1فصل    1 روزه را سال رسمی می نامند.              ص                    غ 366سال    0/5

  2 منظومه خورشیدي نقطه اي کوچک از کهكشان راه شیري است.          ص                     غ   0/5

  کدام جمله در مورد مختصات جغرافیایی نادرست است؟     0/5

  نقطه از کره زمین روي یک مدار و یک نصف النهار قرار دارد.الف( هر 

  ب( هر نقطه بر روي کره زمین با مدار استوا ونصف النهار مبداء فاصله اي دارد.

 ج(عرض جغرافیایی هر مكان عبارت است از فاصله آن مكان بر حسب درجه تا نصف النهار مبداء .

ها می توانیم مختصات جغرافیایی آن را به دست بیاوریم.د( با داشتن شبكه مدارها و نصف النهار
  

3  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:  1

 الف: حرکت وضعی را تعریف کنید: 

  
 ب: در اوایل دي ماه در نیمكره شمالی بخش کم وسعت تري از کره زمین تابش خورشید را دریافت می کند. 

 در این هنگام کوتاه ترین ...................... سال است که به آن ................... می گویند. 

  

4  

  کدام جمله در مورد فالت قاره نادرست است؟   0/5

 اقیانوس ها  متري وسط آب 5000تا  2000ب( از عمق               متر  200الف( ناحیه کم عمق با ژرفاي کم تر از 

ج( از نظر وجود منبع نفت وگاز و ماهیگیري اهمیت دارد. 
  . د( در دریاها و دریاچه ها دیده می شود     

 2فصل    1

  مورد(      4عوامل موثر بر آب وهواي جهان را نام ببرید .)  1

  
  

2  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:  1

دام نیمكره الف: وجود اقیانوس ها سبب کم شدن اختالف دماي شبانه روز می گردد ، با توجه به این موضوع در ک

 میانگین تفاوت دماي شبانه روز کم تر است؟ چرا ؟ 

  
  

 ب: کوتاه پاسخ دهید : 

 ید؟ به وجود می آاگر فشار بر الیه هاي رسوبی به گونه اي باشد که پوسته را دچار شكستگی کند چه پدیده اي 

  

نتی گراد متر ارتفاع چند درجه سا 1000در الیه تروپسفر هرچه از سطح زمین باال تر می رویم دماي هوا به ازاي هر  

  کاهش می یابد؟ 

 
 
 
 
  

3  



  از جمله کشور هایی است که خرید وفروش عاج فیل در آن آزاد است   .  0/5

 ( چاد د                         ب( چین                                               ج( تایلند   الف( کنیا                     

 3فصل    1

  با  توجه به کلمات پاسخ دهید:    1

 بیابان –جنگل هاي بارانی استوایی  –ساوان  –تایگا  –توندرا  

  در نزدیكی قطب شمال و حاشیه هاي اقیانوس منجمد شمالی ................. ناحیه اي  -

  در مجاورت خط استوا و چند قاره گسترده شده است.. ........................ -

  درختان بائوباب ازگونه هاي گیاهی مشهور این زیست بوم است.. ................................ -

 کشورکانادا از این نوع زیست بوم است   .............................تقریبا تمام جنگل هاي  -

2  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:   1

 سال اخیر چه عواملی موجب جنگل زدایی در جنگل هاي بارانی استوایی  شده است؟ 50الف: در  

  
 دارند؟ب: گیاهان نواحی بیابان چه ویژگی هایی   

  
  

3  

 میزان ثروت مادي و رشد اقتصادي کشور ها را با چه چیزهایی اندازه گیري می کنند؟     0/5

درآمد سرانه  –الف(تولید ناخالص داخلی 
 د به زندگیامی –ب(درآمد سرانه                            

  درآمد ورفاه –ندگی د(امید به ز                                  سواد و آموزش –ج(تولید ناخالص داخلی 

  

 4فصل    1

 مورد(    4عوامل داخلی چگونه می توانند باعث پایین بودن توسعه انسانی در یک کشور گردند؟ )  1

  
  

2  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:    1

 نظر شما رشد اقتصادي ژاپن چه تفاوتی با رشد اقتصادي عربستان دارد؟ الف : به 

  
  

 ب : چرا آینده کشورهایی که داراي رشد منفی جمعیت هستند نگران کننده است؟ 

  
  
  

  

3  

   

 

 

 

 

 



 یكی از منابع عمده درآمد حكومت صفوي مالیات بود .        ص  0/5
 5فصل    1   غ                

  سقوط سلسله صفوي در زمان او اتفاق افتاد:   0/5

  ( شاه اسماعیلد         الف( شاه عباس                    ب( شاه تهاسب                         ج( شاه سلطان حسین      

2  

د؟  تغییراتی در ایران ایجاد شبا تأسیس حكومت  صفوي در موارد زیر چه   0/5

   :     سیاسی :                                               مذهبی   

    

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:      1

  

 الف : ارتباط موارد زیر را با پایتخت هاي ایران در دوره صفوي مشخص کنید. )دو مورد اضافی است( 

 آبی(  مشكل کم –شاه عباس  –شاه تهماسب  –در معرض هجوم عثمانی  –مرکزیت جغرافیایی ایران  –شاه اسماعیل ) 

 تبریز: ...................                اصفهان: ..................  

 ..................                            ....................   
  

 یک از مجموعه کلمات زیر یک سوال طرح کنید: ب : براي هر   

 عالمه مجلسی (  –شیخ بهایی  –مالصدرا  –) میرداماد 

  
 فرانسه (  –انگلستان  –اسپانیا  –) پرتغال 

  
  

3  

  غ       تا اواخر حكومت ناصرالدین شاه ، سواد آموزش و آموزش ابتدایی در مكتب خانه ها انجام می گرفت.  ص  0/5 

  

 6فصل    1

 بر اساس قرار داد ترکمنچاي ، روسیه چه امتیازي از کشورمان گرفت؟     1

  
  

2  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:  1 

  

 ی داشت؟ الف : دالیل اصلی شكل گیري نهضت تنباکو چه بود و موفقیت نهضت از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیت

  
  

 امیر کبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد؟ ب: چرا 

 

  موفق باشید.

3  

  

 

 

 

 

 

 



 پایه نهم                                                                                       به نام خدا                                                      نام:                                                     

 تاریخ آزمون:                                                 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل                                                                     خانوادگی:نام 

 مدت آزمون:                                             مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل                                                                             کالس:

 دبیرستان نمونه دولتی امید انقالب )دوره اول(       

 آرزوي موفقیت براي شما , لطفا به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید:بخش الف : )اجباري ( دانش آموزان عزیز با     

 در جنگ جهانی اول کدام یک از کشور هاي زیر جزء متفقین نبود:   0/5

 ( آمریكا د                   الف ( انگلستان                      ب( ایتالیا                              ج( فرانسه          

 7فصل    1

  2 انقالب مشروطه با چه هدفی شكل گرفت؟   1

1  

  
  
  

                                                                                                               سوال پاسخ دهید.  2سوال زیر به اختیار به  3از  

ه نفع مردم بالف( چه کسانی در زمان مظفر الدین شاه انجمنی  از آزادي خواهان تشكیل دادند و به فكر ایجاد تغیراتی   

  بودند؟

 ب( مجاهدان مشروطه خواهی که در تبریز در برابر حكومت استبدادي محمد علی شاه قیام کردند؟ 

 ؟ ج( رهبري نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران را به عهده گرفتند

3  

 وام ایرانی بود .ایجاد نا امنی در مناطق مرزي در اوایل انقالب توسط دولت هاي سلطه گر با هدف مقابل هم قرار دادن اق  0/5

 ص                    غ 

 8فصل    1

 را توضیح دهید: 1342خرداد  15با توجه به مجموعه کلمات زیر قیام     0/5

 قم، تهران، ورامین، شاه، اسرائیل، آمریكا ( ) 

  
  

2  

 سوال پاسخ دهید:  1سوال زیر به اختیار به   2از    0/5

 الف( علت تبعید امام به ترکیه چه بود؟ 

  

 ب( امام در تبعید چگونه به مبارزه ادامه دادند؟ 

  

3  

 نمودار روند تاسیس نظام جمهوري اسالمی را تكمیل کنید:   1

 همه پرسی تعیین  

 نظام سیاسی

        

  
  

4  

  

 

 



 به روابط اجتماعی سامان می بخشد و زندگی اجتماعی بدون وجود آنها ادامه پیدا نمی کند.    0/5

 الف( نمادها           ب( هنجار ها                  ج( ارزش ها             د( عقاید 

 9فصل    1

 براي هریک از موارد زیر یک مثال بنویسید:   1

 الف( تاثیر ویژگی هاي جسمانی افراد بر خصوصیات روانی آنها : ................................ 

 تاثیر ویژگی هاي اخالقی و روانی بر خصوصیات جسمانی افراد :  ............................ (ب

 ............................................تاثیر هویت اجتماعی بر هویت  فردي :   (ج

 تاثیر هویت افراد بر هویت جامعه  .........:......................................... (د

  

2  

 سوال پاسخ دهید:  1سوال زیر به اختیار به  2از    1

مورد( 4)  مشترك استفاده می کنند؟الف( افراد یک جامعه براي زندگی در کنار هم از کدام شیوه هاي   

 ب( نقش انقالب اسالمی در شكل گیري آرمان هاي واالي جامعه ایرانی را توضیح دهید:

  

3  

 10فصل    1 خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان است.          ص                  غ   0/5

 مورد پاسخ دهید:  1سوال زیر به  2از     1

 الف( منظور از این جمله چیست؟ 

 ) ) فرایند اجتماعی شدن هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم صورت می گیرد. (( 

  

 ب( چه مشكالتی ممكن است شرایط دشواري را براي خانواده ها به وجود بیاورد  . 

-2                                                                        -1  

 در چنین مواقعی وظیفه اعضاي خانواده چیست ؟  )دو مورد( 

  
  

2  

 کوتاه پاسخ دهید:    1

 چه عواملی موجب ناسازگاري والدین و فرزندان می شود:   )دو مورد( -

  

 -  دالیل اهمیت فرزندآوري را بیان کنید:   )دو مورد( -

3  

 

 

 

 

 



 11صل ف  1 وجود حكومت را براي جامعه ضروري نمی داند                 . ص                  غاسالم    0/5

 در جاهاي خالی کلمات مناسب   1

 بنویسید. 

  
  

............  

............  

رئیس قوه   

 قضاییه

............  

نمایندگان  

مجلس شوراي  

 اسالمی

............ 

 

2  

 سوال پاسخ دهید:  2سوال زیر به اختیار به  3از   1

 الف: برخی از حقوق فرهنگی که در قانون اساسی به آن  اشاره شده را نام ببرید:     )دومورد( 

  

 ب: مهم ترین وظایف حكومت ها را نام ببرید: )دو مورد( 

  

 ج: براي  حفظ آمادگی دفاعی و اداي این تكالیف مهم چه کارهایی انجام می گیرد؟ 

  
  

3  

 12صل ف  1 غدر دنیاي امروز تولید عمدتا با هدف سود بیشتر انجام می گیرد.            ص                        0/5

 کوتاه پاسخ دهید:   1

 چه هدفی صورت می گیرد؟ فعالیت اقتصادي با   -

 پزشكان ، معلمان،  پلیس ها و کارمندان آن را ارائه می کنند:  -

 با هدف تولید ، توزیع و مصرف پدید می آید:  -

 در چرخه تولید ، توزیع و مصرف، به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند:  -

2  

 سوال پاسخ دهید:1سوال زیر به اختیار به   2از  -   1

 مورد(2الف( چند راهكار مهم براي افزایش بهره وري در زندگی بیان کنید:  ) 

  

 ب( چرا آسیب رساندن به طبیعت در جریان تولید با اصول بهره وري ناسازگار است ؟ با ذکر مثال 

  
  
  

3  

 

 

 

 

 

   رهبري

   مجریه   قضاییه   مقننه  



  :)اختیاري ( دانش آموز عزیز لطفا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید:بخش ب 

 ی شو د. (م) دقت کنید  به بیش از دو فصل پاسخ ندهید. زیرا در این صورت  به ترتیب پاسخ  هاي  سواالت دو فصل تصحیح  و بقیه حذف  

 1فصل      1غ                  سیارات درونی منظومه خورشیدي زمین از همه بزرگ تر است .          صاز میان   0/5

  کدام نقاط طلوع خورشید را همزمان می بینند؟   0/5

  متر باشد.ب( نقاطی که فاصله شان کمتر از یک کیلو         الف( نقاطی که روي یک مدار واقع شده اند. 

  رابر است .د( نقاطی که طول و عرض جغرافیایی شان ب             ج( نقاطی که روي یک نصف النهار باشد .

  

2  

 کدام یک از جمالت زیر در مورد نصف النهار نادرست است؟    0/5

 الف( نیم دایره هاي فرضی هستند و در فاصله مساوي از دو قطب شمال و جنوب کشیده شده اند. 

  ب( نیم دایره هایی هستند که طول مساوي دارند .

د(  ج( براي تعیین موقعیت مكانی یک پدیده از نصف النهارها هم استفاده می شود.

  نصف النهاري که از رصدخانه گرینویچ درشهرلندن عبورمی کند صفردرجه است.

3  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:   1

 الف : در چه مواقعی از سال طول شب و روز برابر است؟ به این دو زمان چه می گویند؟ 

  

 ب: حرکت انتقالی را تعریف کنید: 

  

4  

 2فصل      1غ                   در جنگل هاي کنگو در آفریقا آب و هوا گرم و خشک است .            ص   0/5

  .... می گویند............به سرزمین هاي نسبتا هموار اما مرتفع که از اطراف به سرزمین هاي کم ارتفاع و پست منتهی می شوند... ......  0/5

د( دشت                ج( فالت              ب( بیابان       الف ( جلگه 
  

2  

  براي مجموعه کلمات زیر یک سوال طرح کنید:  0/5

 فرسایش یخچالی (  –فرسایش بادي   –فرسایش آبی   –) هوازدگی  

  

3  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:  1

 الف: الیه ازن در کدام بخش هوا کره قرار دارد و فایده الیه ازن چیست؟ 

  

 ب: ارتفاعات چه نقشی در آب و هواي یک منطقه می توانند داشته باشد؟ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

4  



 3فصل      1غ              در زیست بوم بیابان بیشترین میزان ترکیبات عالی جهان تولید می شود  .   ص   0/5

  باتوجه به کلمات پاسخ دهید:  1

 جنگل هاي بارانی استوایی –ساوان  –بیابان  –توندرا  –تایگا  

تابستان با ذوب شدن یخ ها در زیر خاك باتالق هاي کم عمق ایجاد می شود. در  -

....................  

  درختان این ناحیه همیشه مثل کاج و سرو همیشه سبزند.    .................... -

  میلی متر است.    ...................  50سرزمین خشكی که میزان بارندگی سالیانه آن کمتر از  -

  جنگل هاي این زیست بوم را ریه هاي زمین نامیده اند.     .................... -

2  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:  1

 الف : اثرات نامطلوب سوزاندن یا قطع درختان یک ناحیه در زندگی انسان چگونه است؟            

   

محل تأثیر   : عالوه بر میزان دما وبارش ، کدام ویژگی هاي آب و هوایی دیگر می تواند بر نوع پوشش گیاهی یکب 

 داشته باشد ؟

  
  

3  

 .... ............،کشور ما در گروه کشورهایی با شاخص توسعه . 2014با توجه به میزان شاخص توسعه انسانی ایران در سال   0/5

پایین د(            ج( متوسط               ب(باال         گیرد.          الف( خیلی باالقرار می 
  

 4فصل    1

 ند؟کشورهاي کدام مناطق از جهان بیشترین و کم ترین درآمد دنیا را در دست دار  1

 بیش ترین..........................................  

 کمترین.............................................    

2  

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:    1

 الف: رشد منفی جمعیت یعنی چه؟ چه کشور هایی در آسیا داراي رشد منفی جمعیت هستند؟ 

  
  

 ب: مهاجرت داخلی و خارجی را با ذکر مثال مقایسه کنید: 

  
  
  

3  

 

 

 

 

 

 



 5فصل    1  غ   صادرات ابریشم پرسود ترین کاالي صادراتی بود که در انحصار شاه عباس قرار گرفت.     ص               0/5

    2 15( د       25ج(      45ب(       35در دوره صفوي.. ........ درصد ایرانیان در شهر ها زندگی می کردند.  الف(   0/5

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:   0/5

رد(  الف: مهم ترین اقدامات شاه اسماعیل بعد از شكل گیري حكومت صفوي چه بود؟ )دو مو

 ب: در دوره صفویه اغلب شهرنشینان را چه کسانی تشكیل می دادند؟ )دو مورد(

  

3  

 هر یک از موارد زیر مربوط به عملكرد کدام یک از پادشاهان حكومت صفوي می باشد:   1

  تأسیس حكومت -تثبیت و تحكیم حكومت                                        -

 سقوط حكومت -اوج قدرت حكومت                                                -

4  

  یر کرده بود.در فاصله سقوط صفویه تا روي کار آمدن قاجاریه اوضاع کشور هاي اروپایی به خاطر انقالب صنعتی تغی  0/5

  غ                ص 

  

 6فصل    1

        بهبهانی هللا ا الف (آیت در جریان نهضت تنباکو، کدام یک از مراجع استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد؟   0/5

  د( شیخ محمد خیابانی            نوري هللا ج( شیخ فضل ا    ب( میرزاحسن شیرازي 

  

2  

  3  ...........از جمله افرادي بود  که پیش گام تأسیس مدرسه هایی به سبک اروپایی در ایران شدند. ...............  0/5

  از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:  1

 الف : نفوذ اقتصادي روسیه و انگلستان در ایران :  

  در زمان کدام شاه به اوج خود رسید؟-

  چه امتیازاتی از ایران گرفتند؟ -

 چه تأثیري در اقتصاد ایران داشت؟  -

  

 ب : به موجب عهد نامه گلستان چه قسمت هایی از ایران به روسیه واگذار شد؟ 

  

 موفق باشید. 

4  

  

 

 

 

 

 

 



 پایه نهم                                                                                       به نام خدا                                                      نام:                                                     

 تاریخ آزمون:                                                 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل                                                                     خانوادگی:نام 

 مدت آزمون:                                             مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل                                                                             کالس:

 دبیرستان نمونه دولتی امید انقالب )دوره اول(       

 بخش الف : )اجباري ( دانش آموزان عزیز با آرزوي موفقیت براي شما , لطفا به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید    

 7فصل    1 چه بود؟   )دو مورد( 1919دالیل مخالفت گسترده مردم با قرار داد    0/5

                                     :                    در توضیح زمینه هاي وقوع انقالب مشروطیت ارتباط موارد زیر را مشخص کنید  1

یاقتی  ضعف و بی ل  -ه انقالب روسی -یاز هاي بسیار به روس و انگلیس واگذاري امت -امام حسین و واقعه کربال )قیام 

 انقالب کبیر فرانسه( -حكومت قاجار 

 زمینه هاي سیاسی و اقتصادي : -

 زمینه ها ي فكري و فرهنگی داخلی: -

 زمینه هاي فكري و فرهنگی خارجی: -

2  

جهانی دوم  چه بود؟      سوال پاسخ دهید :      الف( بهانه متففین از اشغال ایران در جنگ 2سوال زیر به اختیار به  3از    1

 ب( هدف اصلی متففین از اشغال ایران  در جنگ جهانی دوم چه بود؟  

 

 ج( متققین بعد از اشغال  ایران در جنگ جهانی دوم  چه کردند؟ 

3  

 8فصل    1 خامنه اي را به رهبري انقالب برگزید.       ص                     غهللا مجلس خبرگان رهبري، آیت ا   0/5

 ارتباط بین گزینه ها را با کشیدن خط مشخص کنید:   1

 فرار شاه                         1357شهریور17  

 جمعه سیاه                                1357دي  26 

 پیروزي انقالب                              1357بهمن  12 

 بازگشت امام به میهن                               1357بهمن  22 

 1357آبان  15 

2  

 سوال پاسخ دهید: 1سوال زیر به اختیار به  2از    1

 زات دیگر داشت ؟الف( شیوه مبارزاتی استاد مطهري و دکتر شریعتی چه تفاوتی با شیوه مبار 

  
 ب( چه قشر هایی از مردم پس از تبعید امام خمینی به مبارزه ادامه دادند؟ 

  

3  

 

 

 



 9فصل    1 بدون اجتماعی شدن هم افراد می توانند به زندگی در جامعه ادامه دهند  .          ص                     غ    0/5

 کوتاه پاسخ دهید:      1/5

الف( مالك تشخیص درست و مفید بودن ارزشها وهنجارها چیست؟  

 ب( ارزش هاي اجتماعی چه نوع ارزشهایی هستند؟

 ج( نقش اقلیتهاي دینی ایران درحفظ هویت و فرهنگ ایرانی را توضیح دهید. 

  
  

2  

0/5      

 

 سوال پاسخ دهید:       1سوال زیر به اختیار به  2از 

 الف( برداشت خود را  از این نمودار، فقط با یک جمله بیان کنید: 

 ب( عمده ترین عناصرهویت یک ملت رانام ببرید : 

 ...............................     تاریخ ) زمان(........         ...........................     

3  

 10فصل    1 مهم ترین مرحله جامعه پذیري در اجتماع و ارتباط با گروه همساالن انجام می شود.   ص                       غ      0/5

1  

  

آیا فرزندان در اجتماعی شدن والدین خود مشارکت می کنند ؟    بلی                خیر   

 براي پاسخ خود دلیل بیاورید:

  

2  

 سوال پاسخ دهید: 2سوال زیر به اختیار به 3از     1

  
 الف( در رابطه با تكالیف فرزندان نسبت به پدر و مادر جمالت زیر را کامل کنید: 

 فرزندي که پدر و مادر از او ناراضی باشد ..................................... - 

 از والدین در صورتی جایز نیست که.................................. اطاعت   - 

 ب( از دیدگاه اسالم کدام عوامل باید در همسر گزینی بیش تر مورد توجه قرار گیرد: 

-1   

-2  

 ج( امروزه جوانان در انتخاب همسر چگونه می توانند از بروز ناسازگاري ها  جلوگیري کنند؟  

1- 

 -2  

3  

 

   های   ويژگی
     جسمانی

   های   ويژگی
     اجتماعی

 ويژگی   های  
   روانی    اخالقی  



0/5  

  مهم ترین رکن در میان ارکان  حكومت جمهوري اسالمی ایران کدام است؟  

 الف ( مقننه           ب( مجریه             ج( قضاییه          د( رهبري

  
1  

 11فصل 

 بر طبق اصل پنجم قانون اساسی  حكومت والیت فقیه  چه نوع حكومتی است؟     1

  
  

2  

1  

  مورد پاسخ دهید:  2سوال زیر به اختیار به  3از 

  مورد ( 2الف( چند نمونه از حقوق شهروندي را نام ببرید: ) 

  ب ( در جامعه اي که قوانین الهی حاکم باشد چه شرایطی ایجاد می گردد؟

  مورد( 2ج( مهم ترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوري اسالمی کدام است ؟ ) 

  
  

  
3  

 با توجه به مشكل جدي کمبود آب در کشورمان براي افزایش بهره وري در این زمینه چه باید کرد؟   0/5

  
  

 12فصل   1

  در مورد اقتصاد مقاومتی به سواالت زیر پاسخ دهید:  1

  با توجه به توصیه ها و رهنمودهاي چه کسی طراحی و در پیش گرفته شد؟ -

  جمله ( 2منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ )  -

  محور اصلی اقتصاد مقاومتی بر چه مبنایی است؟ -

  

2  

  سوال پاسخ دهید: 1سوال زیر به اختیار به   2از   1

 نمونه از عقاید دینی ما مسلمانان که بر بهره وري در امور وکارها تأکید دارد را بیان کنید:  2الف : 

  
 چه نقش مهمی در افزایش بهره وري یک جامعه می تواند داشته باشد؟ ب: فرهنگ 

  
  
  

3  

 

 

 

 

 



  بخش ب : )اختیاري ( دانش آموز عزیز لطفا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید. 

 به ترتیب پاسخ  هاي  سواالت دوفصل تصحیح  و بقیه حذف می شو د. () دقت کنید  به بیش از دو فصل پاسخ ندهید زیرا در این صورت   

 1فصل    1 مبناي ساعت واقعی موقعیت خورشید در آسمان است.    0/5

  2 در سیاره هاي گازي ، تعداد قمر ها کمتر است .   0/5

 کدام یک از جمالت زیر در مورد مدار نادرست است؟    0/5

مدار استوا ) مدار مبداء( صفر درجه است .الف( 
  

 ب( مدار ها دایره هایی هستند که در هردو نیمكره به موازات استوا رسم شده اند .

  ج( هرچه به طرف شمال یا جنوب نزدیک می شویم مدارها کوچک تر می شوند .

د( مدار استوا از قطب شمال تا جنوب به صورت یک دایره کشیده شده است.
  

3  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:                            الف: کوتاه پاسخ دهید:   1

 سال رسمی چند روزه است؟....................   -سایه اجسام در زمستان چگونه است ؟.......................      -

 بودن محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین چه نتایجی به دنبال دارد؟ دو مورد ب : مایل 

  

4  

 2فصل    1   غ  ص      خشكی ها زود تر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرماي خود  را از دست می دهند.    0/5

  2  د( باالزدگیج( آتشفشان  ب(گسل  هیمالیا چگونه ایجاد شده اند؟ الف( چین خوردگی کوه هاي   0/5

 کدام جمله نادرست است؟  0/5

الف( هواي گرم فشار کمتر و هواي سرد فشار بیشتري دارد . 
  

  ب( فشار هوا در سطح دریا ها کم و در ارتفاعات و کوهستان ها زیاد است 

همیشه از جایی که فشار بیشتري دارد به سمت جایی که فشار کمتري دارد جریان می یابد.ج( هوا 
 

د( هواي سرد سنگین است و به سمت پایین و هواي گرم سبک است و به سمت باال صعود می کند .
  

3  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:           1

 ارتباط با پوسته زمین به سواالت زیر پاسخ دهید: الف: در 

  آیا پوسته زمین یكپارچه است؟ -

  ورقه هاي زمین شامل چه بخش هایی است؟ -

  چه عاملی سبب می گردد این ورقه ها بتوانند حرکت کنند؟ -

  

 ب: بر روي شكل، مهم ترین مناطق آب و هوایی زمین را با رسم مدار ها نشان دهید . 

  
 
 
 
 
 
 
 

4  



 3فصل      غ         با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر پوشش گیاهی تغییر می کند.  ص  -1  0/5

 با توجه به کلمات پاسخ دهید: -2  1

 ساوان –جنگل هاي بارانی استوایی  –بیابان  –توندرا  –تایگا 

 

 ......................        در آن فقط گیاهانی چون خزه وگل سنگ می توانند برویند   -

 به داشتن جنگل هاي مخروطیان و سوزنی برگ ها معروفند        ....................... -

 از نظر تنوع جانوري بسیار غنی است                                            ...................... -

 هاي خاردار دارند     ...................... از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان با بوته -

  

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:   - 3  1

 مورد(  4الف : تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟  )    

  

 ب : جنگل هاي استوایی چگونه بر آب و هواي کل سیاره زمین اثر می گذارد؟ 

  
  
  

  

  براي مجموعه کلمات زیر سوال طرح کنید    . -1  0/5

 افراد بی خانمان(  –زاغه نشینی  –آلودگی هوا  –) ترافیک سنگین 

  
  

 4فصل    

  پاسخ سواالت زیر را در دو مورد بیان کنید . -2  1

  .............................نتایج رشد منفی جمعیت........................   و   -

 برنامه کشورها براي تشویق به فرزندآوري  ........................ و  ......................... -

  

  از دوسوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:           -1  1

 مورد 4الف : وضع سوادوآموزش درکشورها با چه معیاري بررسی می شود؟   

  
  

 مورد  2ب: عوامل خارجی چگونه می توانند باعث پایین بردن توسعه ي انسانی در یک کشور گردند؟   

  
  

  

 

 

 

 

 



 5فصل    1  در جنگ چالدران ایران به خاطر بی بهره بودن از سالح هاي آتشین پیروز نشد.             ص                   غ   0/5

 دالیل رونق تجارت در دوره صفوي را بنویسید:   1

  

  

2  

  از دو سوال زیر  به اختیار به یک سوال پاسخ دهید:    1

 الف : دالیل  ضعف و فروپاشی حكومت صفوي را در زمینه هاي زیر توضیح دهید: 

 سیاسی :  

 نظامی : 

  
 مورد  4زیبا و نفیس هنري که از دوره صفویان به یادگار مانده بیشتر در چه زمینه هایی بوده است؟   ب : آثار 

  
  

  

3  

 امیر کبیر وزیر کدام یک از شاهان قاجار بود؟  0/5

  د( فتحعلی شاه               ج( ناصرالدین شاه                     ب( محمدشاه                الف( مظفرالدین شاه  

  

 6فصل    1

 عباس میرزا براي پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد؟   دو مورد   1

  
  
   

2  

 از دو سوال زیر در رابطه  با قرار داد گلستان به یک سوال به اختیار پاسخ دهید:   1

 الف : علت شكست ایران در دور اول جنگ هاي ایران و روس چه بود؟ 

  

 ب: در قرار داد گلستان کدام مناطق کشورمان تحت حاکمیت روسیه قرار گرفت؟ 

  
  
  

  موفق باشید.

3  

  

 تهیه شده توسط:


