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 .سواالت کوتاه پاسخ 

 ؟ است داشتهتنوع زیست بوم ها  بیشترین تاثیر را درعامل  کدام

 ؟مهمترین طرفداران خاندان شیخ صفی چه کسانی بودند 

 

1 
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 . صحیح یا غلط را مشخص کنید

 غلط      صحیح                                                  شاه تهماسب صفوی پایتخت را از قزوین به تبریز انتقال داد .

 غلط     صحیح             فرضی اند که از قطب شمال تا جنوب کشیده شده اند .            نصف النهارها دایره های

1 

  .مناسب پر کنید  کلمات جاهای خالی را با   3

 رجه .د بسح........ بر ........................................................................................................عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از  -الف

 رگر تبدیل شد.مند و استعمابرنامه های او به کشوری قدرتفعالیت ها و وسیه پس از فرمانروایی ....................... و در نتیجۀ ر -ب

1  

 

 

5/. 

 گزینه ی صحیح را مشخص کنید . 4

 ؟ باشد  داعش ، شامل کدام نوع از مهاجرت ها می مهاجرت مردم سوریه به دیگر کشور ها بعلت حمله گروه تروریستی

            جگزینه ی ب و ( د                ج( خارجی             اجباریب(              اختیاری  الف( 

 زمان کدام پادشاه به ایران حمله کرد ؟روسیه در 

   فتحعلی شاهد(                     عباس میرزا ج(                لطفعلی خان ب(                  آقا محمد خانالف( 

1 

5 

 

 

 5/1 کدام مواقع از سال طول شب و روز با هم مساوی است ، و اصطالحا چه نام دارد ؟ 

 

 1 مورد( 2) فالت قاره از چند نظر دارای اهمیت است ؟ ایوان خشکی یا 6

 1 باد چگونه به وجود می آید ؟ 7
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 گزینه های مربوط به هم را وصل کنید ؟ 8

 آب کره                          بیوسفر 

 سنگ کره                      هیدروسفر 

 هوا کره                          لیتوسفر 

 زیست کره                     اتمسفر  

 

 

 

 

 2 
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 1 شود که ...یک گونه جانوری زمانی منقرض می 
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 جدول زیر را کامل کنید .

 بیابان ساوان 

   مورد( 1)پوشش گیاهی

   آب و هوا

   مورد( 2)زندگی جانوری
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  شده است ؟چه عاملی باعث رشد سریع شهر نشینی در اغلب کشورها  11

1 

 منظور از نابرابری های جهانی یا بین المللی چیست ؟ 12

 

 

5/1 

  حمله کرد ؟ ، به ایرانشاه اسماعیل صفویدر زمان سلطان عثمانی به چه علت  13

1 

 : ذکر کنید دو علتتجارت داخلی و خارجی ایران در عصر صفوی رونق زیادی داشت .  14

 ..............................................................................................................الف ( 

 ........................ب ( ..........................................................................................

 

 

 1 

 مورد(3)؟ندگلستان کدام مناطق از ایران جدا شد براساس عهد نامه ی 15

 

 

5/1 

 جمع

  موفق و موید باشید  نمرات

20 
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 بسمی تعالی
 پاسخنامه آزمون هماهنگ مطالعات اجتماعی سال سوم متوسطه اول شهرستان کنگاور

قزلباش ها     -. آب و هوا     1  

غلط    -. غلط    2  

تر کبیرپ  -. فاصله ی آن مکان با مدار استوا     3  

زینه   د فتحعلی شاه قاجار گ      -  جموارد ب و  د.  گزینه   4  

مره نهرمورد نیم  . اعتدالین   -.  اول بهار  و اول پاییز    5  

زایر ماهی گیری ج  -. وجود منابع سر شار نفت و گاز   6  

هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می یابد وبه این ترتیب باد به وجود .  7

 می آید .

ا بیوسفرزیست کره ی   -واکره یا اتمسفر  ه  -نگ کره یا لیتوسفر  س -یدروسفر  آب کره یا ه.  8  

می شود . .  وقتی آخرین عضو یک گونه می میرد ، دیگر تولید مثلی صورت نمی گیرد . در نتیجه آن گونه برای همیشه منقرض 9  

ب . آب و هوا در تمام طول  - ،درخت  بائو باب شامل علفزارها با درختان تک و منفرد  غنی  . الف . پوشش گیاهی ساوان .   10

ج  . زندگی جانوری بسیار غنی است  شامل علف خواران تنومند همچون  -سال گرم است  ، یک فصل خشک یک فصل مرطوب   

 فیل ، زرافه و ....

ب . آب و هوا گرم و خشک و  -اردار و درختان مقاوم  دربرابر بی آبی  . الف  . از نظر پوشش گیاهی فقیر ، بوته های خ بیابان 

) هر مورد نیم نمره ( . زندگی جانوری هم فقیر، دارای حیواناتی همچون شتر ، مار ، مارمولک و ....ج  –گاها سرد و خشک   

 11 . مهاجرت گسترده ی مردم از روستا ها به شهر ها به دنبال کسب درآمد و امکانات بیشتر

12 . به این معنی که از نظر ثروت و درامد ، کیفیت زندگی مردم ، آموزش و بهداشت  و....... بین کشورهای جهان تفاوت های 

 زیادی وجود دارد  .

رد .ک. سلطان عثمانی که از شکل گیری سلسله ی قدرتمند ، مستقل و شیعه مذهب صفویه ناخشنود بود،  به ایران حمله  13  

جود نظم و امنیت در سراسر کشورو  -یکپارچه بودن سرزمین ایران    . ب   -. الف   14  

 15 . به موجب این عهد نامه  ایالت های گرجستان و داغستان  و شهر های  باکو و گنجه از ایران جدا شدند .

 

 همکار گرامی با توجه به پاسخ دانش آموزان و نظر شما امکان تغییر بارم وجود دارد .

 

 باتشکر

 واحدیان
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