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 1صفحه 
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35° N 

 
    االت همان دو فصل پاسخ دهيد.سؤهاي يك تا شش را انتخاب كنيد و به  در اين بخش، لطفاً فقط دو فصل از فصل دانش آموز عزيز! اختياري):(بخش 

 نمره) 5(             االت دو فصل تصحيح و بقيه حذف مي شود.در اين صورت به ترتيب پاسخ هاي سؤدقت كنيد به بيش از دو فصل پاسخ ندهيد، زيرا 

 1فصل 

  5/0رستدان  درست  .شمالي يا جنوبي درجه بندي شده انددرجه  90بقيه مدارها بين صفر تا  است. صفردرجهوا مدار است -1

)، همزمان با  ( شروع سال تحصيلي اولين روز حضور زهرا در مدرسه زهرا امسال دانش آموز كالس اول ابتدايي است، -2
 است؟ يرزيك از وقايع  كدام
 اعتدال پاييزي  د)                 اعتدال بهاري ج)                  انقالب زمستاني ب)              انقالب تابستاني  )الف

5/0 

     E60           ° E55          ° E50           ° E45 °                          پاسخ دهيد:  زير با توجه به شكل به سؤاالت -3
                                                                          

 
 
 
 
 

 مي شود؟  زمان شنيدههم  ظهر در كدام يك از شهرها اذان الف)
 در تبريز ساعت واقعي چند است؟  ؛بعدازظهر باشد 4 مشهدب) اگر ساعت واقعي در 

  عرض جغرافيايي مراغه را بنويسيد: ) ج

  تبريز   

     مشهد

                     مراغه  دامغان 

   تهران         
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 2فصل 

؟دنگازهايي كه دورتا دور كره زمين را فرا گرفته اند،كدام يك از محيط هاي تشكيل دهنده كره زمين را مي ساز -4  
  هواكره(اتمسفر) د)         ) زيست كره(بيوسفر ج)          آب كره(هيدروسفر) ب)       سنگ كره(ليتوسفر) الف)

5/0 

قطب ها  مجاور دماي هوا كاهش مي يابد و در نواحي ،هر چه از مدار استوا به عرض هاي جغرافيايي باالتر حركت كنيم « -5
 است؟ ر آب و هواي جهانعوامل موثر باين مطلب مربوط به كدام يك از  »كمترين ميانگين دماي ساالنه ديده مي شود.

 

5/0 

 5/0                                            بنويسيد: وسته زمين را از نتايج حركت ورقه هاي پ يكي   -6

 كر كنيد:ذ ها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ دو دليل اقيانوساعماق چرا سفر به  -7
 

1 

 3فصل 

او  ؛معروف است ها برود كه به داشتن جنگل هاي مخروطيان و سوزني برگ يك گردشگر قصد دارد به زيست بومي -8
 د)ساوان                 ج)تايگا                   ب)توندرا                 سفر كند؟          الف) بيابانبايد به كدام زيست بوم 

5/0 

استوايي را  شما دو مورد از فوايد جنگلهاي باراني است؛جهان جنگل هاي باراني استوايي از پيچيده ترين زيست بومهاي  -9
 1  بنويسيد:

         مل كنيد:نمودار زير را كا -10
 
 

 

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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 دارد؟ يبستگ يها به چه عوامل بوم ستيتنوع ز

 آب و هوا      
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 2صفحه 
 

 4فصل 

 جدول زير را كامل كنيد:دقت بخوانيد سپس  سؤاالت را با -11
 است. .... ............  عامل مورد توجه قرار گرفته،با يكديگر ا يكي از عوامل مهمي كه همواره در سنجش نابرابري كشوره) 1
 مي گويند. ...............  بخشي از مردم با فقر و كمبود امكانات زندگي مواجه اند كه به آن ،آفريقاو برخي از كشورهاي قاره آسيا در ) 2
 بهبود ............... و بهبود تغذيه  در دو قرن اخير دو عامل موجب كاهش چشمگير مرگ و ميرها شده است: )3

    ص  ق  1

 ق     ق ف 2

  ت     ب 3
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 جدول زير را كامل كنيد: -12

 مهاجرت داخلي يا خارجي مهاجرت اختياري يا اجباري تمهاجر نوع

   تبريز يان به شهرمهاجرت دسته اي از روستاي
 

5/0 

 خط بكشيد. هاآن دورو در جهان را مشخص كنيد  كشور ها رابريعوامل خارجي نابعوامل زير، از ميان  -13
 »استعمار - نبودن وحدت بين مردم  - اشغال نظامي -فرهنگ و باورهاي غلط  -جنگ ها و كشمكش هاي داخلي «
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 5فصل 
 

با صنعت  يعيكي از اين صنا دي وجود داشت،هاي متعد صنايع و كارگاه و مشهد، يزد ،كاشان،هاي اصفهاندر شهر -14
   :يدنام آن صنعت را بنويس ،نساجي اروپا رقابت مي كرد

5/0 

صفويان براي دفاع از يكپارچگي جغرافيايي ايران بارها با «متن را به دقت بخوانيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  -15
عه مذهب صفوي ناخشنود بود، د و شيدشمنان خارجي روبه رو شدند و يكي از اين دشمنان كه از شكل گيري سلسله قدرتمن

 »و جنگي ميان اين دو كشور در چالدران(در نزديكي خوي امروزي) رخ داد.با سپاهي عظيم راهي ايران شد 
 الف) مهم ترين دشمنان صفويه چه حكومت هايي بودند؟

 ب) كدام كشور در جنگ چالدران پيروز شد؟ چرا؟
 

1 

 ونق بود. دو مورد از داليل گسترش تجارت در عصر صفوي را بنويسيد:در عصر صفوي تجارت داخلي و خارجي پر ر -16
1 

 6فصل 

آخرين فرمانرواي  آخرين فرمانرواي زنديه را شكست داد و به قتل رساند.،محمدخان پس از مدتي جنگ و گريزآقا -17
  فتحعلي شاه د)           نلطفعلي خا ج)          كريم خان ب)          بود؟         الف) سلطان حسين زنديه كه

5/0 

 1 :دو مورد بنويسيد هم دارد؟ ه قدرت رسيدن سلسله هاي افشاريه، زنديه و قاجاريه چه شباهتهايي بهشيوه ب -18

يكي از گسترده ترين جنبش هاي اجتماعي بود كه در اعتراض به «متن را با دقت بخوانيد و به سؤاالت زيرپاسخ دهيد.  -19
و خواهان لغو  تراض قرار گرفتندعروحانيون در صف مقدم اين ا امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان شكل گرفت.واگذاري 

 »نهضت ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتياز شد. اين و با اوج گرفتن امتياز شدند
  ؟داردالف) اين متن به كدام نهضت اشاره 

 ؟هميتي داشتموفقيت اين نهضت از نظر سياسي و اجتماعي چه ا ب)

 ادامه سؤاالت در صفحه سوم

1 
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 3صفحه 
 

 نمره) 15االت فصل هفت تا دوازده كتاب پاسخ دهيد. (ؤس به همه : در اين بخش، لطفاًبخش (اجباري)   

 7فصل 

 بنويسيد:   اسامي را شماره (...... )  ب انتخاب كنيد و داخلستون از  در ستون الف، پاسخ ها را با دقت -20
 .»اضافي است موردستون ب يك  در«

 ستون ب ستون الف

 احمدشاه -1  ..... )(.                                         م.               فرمان مشروطه را صادر كرد الف)

 رضا شاه -2 (...... )                            تصميم گرفتم حكومت نوپاي مشروطه را نابود سازم. ب)

 مظفرالدين شاه -3 (...... ) ن من صورت گرفت.     وردبراي روي كار آ 1299يسي كودتاي انگل ج)

 محمد علي شاه -4
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    بنويسيد: دوم را جدا كرده و در جاهاي خاليدر جنگ جهاني  رهاي زير كشورهاي متفقاز بين كشو -21

 »،مجارستان اتريش -انگلستان -ايتاليا -رانسهف -آمريكا -عثماني -)روسيه(شوروي  -آلمان -ايران «

 .................... ...................... .................... ................... ينمتفق
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 8فصل 

  ؟قيام كردند قم، در چه روزي ماه  مردم تبريز به مناسبت چهلم شهداي دي، 1356در سال  -22
  بهمن 29د)                      بهمن 22ج)                     خرداد 15ب)                  دي  19الف)

5/0 

همان طور كه مي دانيد امام خميني (ره) از نجف به پاريس هجرت كردند؛ حضور امام در پاريس چه سودي براي  -23
 ....................................................................................................      انقالب داشت؟ يك مورد بنويسيد.

5/0 

 :سه عامل موثر در موفقيت انقالب اسالمي عبارت بودند از -24
 (ره)امام خميني قاطع رهبري -3     ..............................        -2           ايمان به اسالم -1 

5/0 

دي نظام نوپاي را براي نابو فعاليت ها و توطئه هاي گسترده اي ي، دولتهاي سلطه گرالمبه دنبال پيروزي انقالب اس -25
 :    ...............................................................بنويسيد از اين دسيسه ها را، يك نمونه اسالمي آغاز كردند؛ شما

5/0 

به چه به نظر شما اين روز  .فروردين ماه تعطيل است 12هر سال  ما، دانيد طبق تقويم رسمي كشور همانگونه كه مي -26
 ...............................................   است؟   عنواني معروف
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    5/0نادرست          درست  مدرسه اولين و مهم ترين كانون اجتماعي شدن فرد است.       -27

  ها را مشخص كنيد:آن؟ را نشان مي دهد» عقايد  -ارزش ها  -هنجار -نماد « ز اليه هاي فرهنگكدام يك ا،متن زير -28
كه  سبزهسفره هفت سين از در است. در اين جشن،  برگزاري جشن نوروزآذربايجان، برپا مي شود،  ب و رسومي كه دريكي از آدا

، اين  ان و نزديكان را در اين روز ، خوب و مطلوب تلقي مي كنندمردم ديدار خويشنشانه طراوت و شادابي است، استفاده مي كنند. 

 »صله ارحام عمر را زياد مي كند.«باور ديني است كه  تلقي آنها ناشي از اين

1 

، او هر روز به موقع در كالس درس حاضر مي شود و براي موفقيت خود بسيار نهم است كالس رضا از دانش آموزان فعالميرا« -29

  »و به تازگي در گروه حاميان محيط زيست عضو شده است.وي عضو تيم واليبال مدرسه است  از طرفي كند.تالش مي 
 :را بنويسيد رضاميرايك هويت فردي و يك هويت اجتماعي  ،اكنون با توجه به متن

                                                .........................................................            هويت فردي:      

 ادامه سؤاالت در صفحه چهارم                                                       .........................................................              هويت اجتماعي:

1 
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  5/0نادرست          درست    ج برقراري آرامش و محبت بين زن و مرد است.از ديدگاه قرآن، مهم ترين هدف ازدوا -30

آوري در دو مورد از نتايج و اهميت هاي فرزند آوري بوده است.هاي خانواده در طول تاريخ، فرزندترين كاركرد يكي از مهم -31

  خانواده را بنويسيد:

 
 

1 

افت تحصيلي  گذشتهنسبت به  مي كنند و اين كار باعث شده، آيدينو بحث  با هم جرّ بيشتر اوقات در منزل و مادرآيدين، پدر« -32

  جلوگيري شود؟ بين زن و شوهر ها در پيشنهاد مي كنيد تا از بروز ناسازگاري والدين اوهايي را به كارشما چه  ».باشدداشته 
 بنويسيد. مورددو 
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 است؟» مشاركت مردم در حكومتحق انتخاب و «كدام كلمه نشان دهنده  -33
  د) عدالت                      ج) جمهوري                            ب) اسالمي                     الف) انقالب 
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 نويسيد.در جاهاي خالي ب است؟ »تكاليف شهروندي«ك جزء ي و كدام »حقوق شهروندي«يك از موارد زير جزء  كدام -34
 .                                       ( .......................................... )خود دخالت كند جامعه هر شهروند مي تواند در امور سياسيالف) 
 ........................ )خود را به موقع پرداخت كنند.                                      ( .................. ماليات و عوارض بايدشهروندان ب) 
 شوند.         ( .......................................... )در مواردي مانند پيري و معلوليت از تامين اجتماعي بهره مند  بايدشهروندان ج) 
 ................................ )به كشور خود دلسوز و حساس باشند و با دولت همكاري كنند.       ( .......... شهروندان بايد نسبتد) 

1 

ن وظايف و اختيارات اسالمي، رهبري آن است. از مهم تريبر طبق قانون اساسي، مهم ترين ركن حكومت جمهوري  -35
 رهبر جمهوري اسالمي دو مورد را بنويسيد:

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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  5/0نادرست  درست درست انجام دهيم. آن را يعني از بين كارهاي ممكن، كار درست را انتخاب كنيم و »فعاليت اقتصادي« -36

افزايش بهره وري در زندگي فردي و خانوادگي، تنظيم جدول بودجه اقتصادي است.  ي مهم براي هايكي از راهكار -37

 الف) منظور از تنظيم بودجه ماهانه خانواده چيست؟

 بودجه چه فايده اي دارد؟ در يك سطر توضيح دهيد. اين ب) تنظيم

 

1 

با توجه به  »به اقتصاد مقاومتي اهميت دهيم. ان ديگربيشتر از هر زمبايد  كشور،با توجه به شرايط اقتصادي كنوني « -38
 پاسخ دهيد. زير متن به سواالت

 اقتصاد مقاومتي يعني چه؟  الف)

 ست؟ور اصلي اقتصاد مقاومتي  چيب) مح

1 

  و نام خانوادگي دبير:                                    امضا نام                                        نمره به حروف:                                 نمره به عدد:        

 موفق باشيد.


