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صحیح

تعیین زمان طلوع وغروب خورشید وانجام فرایض دینی(شرعی)

به این نتیجه می رسیم که در این منطقه همیشه هوا معتدل بوده یا به عبارت دیگر همیشه در
اعتدالین (اعتدال پاییز و زمستان) قرار دارد

در این منطقه همیشه هوای معتدلی خواهیم داشت و یا همیشه اعتدالی بهاری و پاییزی قرار دارد

صحیح

 در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از 200 
متر دیده می شود که به آن فالت قاره )ایوان خشکی( می گویند. فالت قاره در دریاها و دریاچه ها 
نیز دیده می شود و در برخی از آنها جزیره هایی سر از آب بیرون آورده اند. معموالً فالت قاره ها از 

نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.

عوامل طبیعی مثل فوران اتشفشان وزش توفان و باد شدید
فعالیت های انسانی مثل کارخانجات صنعتی کشاورزی شهرسازی وسایل گرمازا و نیروگاه ها و 

وسایل نقلیه

زمانی در معرض خطر قرار می گیرد که زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران تخریب شود . با تخریب 
پوشش گیاهی در یک منطقه غذا کم می شود و شرایط محیطی نامناسب گونه های جانوری را نیز از 

بین می برد . 

ج

۲ فصل خشک و مرطوب دارد
از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است

صحیح

1- درآمد و رفاه  2- امید به زندگی یا متوسط طول عمر  3-   سواد و آموزش
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این شاخص برای پی بردن به وضعیت و کیفیت زندگی در کشورها و مقایسه ی آنها با یکدیگر با توجه 
به سه عامل اقتصادی ، بهداشتی و فرهنگی تعریف می شود. 

صحیح

۱) امنیت و آرامش نسبی درکشور و ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتند. ۲) برقراری 
رابطه سیاسی و اقتصادی با دنیا. ۳) یکسان سازی واحدهای اندازه گیری. ۴) ایجاد راه ها

تغییر اّول این بود که شاه تهماسب پایتخت رو از تبریز به قزوین تغییر داد. ( دلیلش این بود که تبریز 
در معرض هجوم مستقیم سپاه عثمانی بود و شاه می خواست حکومت مرکزی را از خطر حفظ کند. 

تغییر دوم این بود که شاه عّباس پایتخت رو از قزوین به اصفهان منتقل کرد. ( دلیلش این بود که 
می خواست در مرکز ایران باشد و به همه جای ایران نظارت داشته باشد. دلیل دوم اینکه می 

خواست هم از امپراطوری عثمانی دور شود و هم به ازبکان نزدیک شود که در برابر حمالت آنها 
مقابله کند.

موقعیت جغرافیایی. نزدیکی ب قوم قاجار. تسلط بر قسمت های زیادی از کشور

مردم و به ویژه بازرگانان با آگاهی از نتایج زیانبار این امتیاز، در شهرهای مختلف شروع به 
اعتراض و مخالفت کردند. روحانیان در صف مقدم این اعتراض قرار گرفتند و خواهان لغو امتیاز 

تنباکو شدند.

صحیح

تنظیم شتابان قانون اساسی
قتل صدراعظم محمدعلی شاه

زیرا بر اساس این قرارداد انگلستان از همه ی جوانب بر ایران مسلط شده وبه نوعی ایران تحت 
استعمار انگلیس قرارمیگرفت

صحیح
غلط
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صحیح

مأموریت داد که ضمن اداره امور کشور، اقدامات الزم را برای تأسیس نظام سیاسی جدید انجام دهد

ایمان به اسالم 
وحدت ملت

ما در سرزمین ایران زندگی میکنیم 
-مسلمانیم 

-تاریخ طوالنی و میراث فرهنگی غنی داریم 
-زبان مشترک ما فارسی است 

-انقالب اسالمی نمایانگر آرمان های واالی 
-جامعه ی ماست 

-سرود ملی مشترک و پرچم مشترک

افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت به دست می آورند. به عبارت دیگر ، هویت 
اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد . ما عضو گروه های متفاوتی مانند خانواده ، 

دوستان ، هم کالسی ها ، همسایه ها و همکاران هستیم و در هر گروه نقش هایی را بر عهده می 
گیریم .

صحیح

در چنین مواقعی اعضای خانواده با توکل به خدا صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند
با در پیش گرفتن صبر و شکیبایی و دعوت یکدیگر به صبر مشکالت و حوادث را مدیریت کنند و 

نگذارند خانواده دچار بحران شوند

الف) مهر و محبت بین اقوام را زیاد می کند. 
ب) از مشکالت یکدیگر با خبر می شوند. 

ج_ افزایش طول عمر و افزایش روزی. 
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د_ پاکی اعمال و دفع بال. 
ه_ از لحاظ عاطفی و روانی اثرات مثبت زیادی دارد.

صحیح

زبرا خداوند به همه امور آگاهی دارد و آفریننده انسان و مالکت حقیقی این جهان است.

نوع حکومت جمهوری اسالمی 
ارکان ان رهبری – مقننه – قضائیه – مجریه

در زمستان از درزگیرهای پنجره برای صرفه جویی در مصرف گاز استفاده کنید ، از المپ های 
خورشیدی قابل شارژ برای جلوگیری از مصرف زیاد برق استفاده کنید ، از شیرهای چشمی برای 

صرفه جویی در مصرف آب استفاده کنید.

استفاده از پشت و روی برگه ها – تشویق دانش آموزان به درست کردن کاردستی از کاغذهای باطله 
– استفاده از برگه های ناتمام به عنوان چرک نویس- نصب سطل زباله مخصوص کاغذ های باطلع و 

جمع آوری آن برای بازیافت . 

صحیح
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