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                          آذربایجان غربی اداره کل آموزش و پرورش استان  

      آموزش وپرورش شهرستان میاندوآبمدیریت   

           دبیرستان غیردولتی گوهراندیشان قلم 

          نهمایه درس مطالعات اجتماعی پ                   تاریخ آزمون :                                                                                             نام و نام خانوادگی :          

             2042_2041 سال تحصیلی :                                                                           خانم قاسمی: دبیر نام  

 بارم شرح ردیف

 .زیر را مشخص کنید عباراتنادرست بودن و درست  1

اجتماعی بود که در اعتراض به واگذاری امتیاز های های  تنباکو یکی از گسترده ترین جنبشالف( نهضت 

 .شکل گرفت اقتصادی به بیگانگان

  .بر هندوستان بود مصادف با تسلط انگلستان قدرت گرفتن خاندان زند در ایران تقریباًب( 

  .صادرات ابریشم پرسودترین کاالی صادراتی بودج( 

 .درجه می رسد - ۷۳ندار به تو دمای هوایتد( 

2 

  .گزینه مناسب را انتخاب کنید 2

  .های زیر همیشه مرطوب است یک از زیست بومکدامالف( 

 بیابان  -4               ساوان        -۷                 تایگا      -2               توندار            -1

 .یک مخصوص ساوان استکدامب( 

 عقاب کاکل سفید -4                  بابون  -۷                  روباه صحرایی  -2                     فیل  -1

 ؟منظور از قرون جدید چیستج( 

           1۱تا  11قرن های   -2                                   11تا  11قرن های -1 

 22تا  1۳قرن های  -4                                11تا  1۳قرن های  -۷  

  بود؟لقب چه کسی  وکیل الرعایاد( 

 ناصرالدین شاه -4            فتحعلی شاه  -۷                علی خان لطف -2                  کریم خان  -1

 .کجا را به عنوان پایتخت برگزید آقا محمد خانهـ( 

 اصفهان  -4                    تبریز  -۷                         شیراز  -2                          تهران  -1

  ؟فتحعلی شاه بود چه کسی ولیعهدی( 

 میرزا تقی خان -4              عباس میرزا  -۷             میرزاود محم -2               محمد میرزا  -1

۷ 

  .پر کنید جاهای خالی را ۷

حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ........................................ نخستین  -1

  .داخلی بود ستمدر برابر  ایستادگی

  .منصوب کرد به صدراعظمی سلطنتش ........................................  راناصرالدین شاه در ابتدای  -2

۷ 

https://hamyar.in/ همیار



 .کشوری ضعیف و عقب مانده بود........................................ روسیه تا پیش از فرمانروایی  -۷

  .گفتندنیز می........................................ او  کهوزیر بزرگ قرار داشت  در دوره صفویان بعد از شاه -4

 دیگر به منظور کار یا زندگی  یعنی رفتن مردم از جایی به جای........................................  -5

 متر باشد میلی 52کمتر از  هاآن به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه -1

 .گفته می شود ........................................ 

  .کنید هر یک از عبارت های زیر را تعریف 4

 استوا  -1

 حرکت وضعی  -2

 ساعت رسمی  -۷

 فالت چیست  -4

 زیست بوم  -5

 قاره بشی -1

1 

  .درونی منظومه شمسی را به ترتیب نام ببرید سیارات 5

 

 

2 

 . مقایسه کنیدو پیر را کوه های جوان  1

 

 

1 

 باد چگونه تشکیل می شود؟ ۳

 

 

1 

 زیست بوم ها چگونه منقرض می شوند؟ ۱

 

 

1 

 را نام ببرید مهمترین دشمنان صفوی 1

 

 

1 

  موفق و سربلند باشید                                                                                                            
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