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نمره با عدد:
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نمره باحروف:

فصل

سال«تولید  ،پشتیبانی های  ،مانع زدایی ها» مقام معظم رهبری

 )1صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط کدام نهاد تایید یا رد می شود؟
الف)مجلس خبرگان

ج)قوه ی قضائیه

ب)شورای نگهبان

فصل های1تا 6

)2بیشترین در آمد دولت  ،درآمد حاصل از مالیات است.
)3همکاری و همدلی در خانواده چه نتیجه ای دارد؟

ص

د)مجلس شورای اسالمی

غ

)4شما به عنوان دانش آموز هنگام استفاده از اینترنت چه نکاتی را باید رعایت کنید؟ ذکر دو مورد کافیست
. ................................................................................................................... -1
. .................................................................................................................. -2

)5مرکز خالفت امویان کدام شهر بود؟

الف)چای

ب)برنج

ج)گندم

)3جلگه ی بزرگ چین از آبرفت کدام رود به وجود آمده است؟

غ

د)سیب

0/5
1

0/5
0/5

0/5

فصل 9

1

ی

الف)وسیع ترین قاره ی جهان

0/5

0/5

)4جاذبه ی گردشگری «تاج محل» در کدام کشور واقع شده است؟
)5جدول زیر را تکمیل کنید.

0/5

0/5

 )1دلتاها به دلیل جمعیت انبوهی که دارند زمین های مناسبی برای کشاورزی نیستند .ص
)2مهم ترین محصول کشاورزی در قاره ی آسیا چیست؟

بارم

ت

ب)بلندترین قاره ی جهان

ه

ج)متراکم ترین منطقه ی جهان

ک

د)پرجمعیت ترین شهر ژاپن

1

)6فالت های آسیا را از غرب به شرق نام ببرید؟

1

)7ببرهای اقتصادی لقب کدام کشورها است .نام ببرید؟
)1زمستان های معتدل و پرباران و تابستان های گرم و خشک مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟

0/5

 )2نام دو کشور را نام ببرید که از طریق گردشگری و تجارت توانسه اند اقتصاد خود را متحول کنند؟

0/5

الف)گرم و خشک

ب)گرم و شرجی

ج)مدیترانه ای

د)کوهستانی

)3پرتکلم ترین گروه های زبانی منطقه ی جنوب غربی آسیا را نام ببرید؟
فصل11

)4چرا منطقه ی جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟ذکر  4مورد کافیست.

2

 ................................)5یک آبراهه ی بین المللی است که همه ی کشورها حق دارند بر طبق قوانین رفت و آمد در تنگه ها با کشتی از آن
عبور کنند.

)6منطقه ی جنوب غربی آسیا کانون اتصال قاره ی آسیا  ،اروپا و آفریقا است.

1

ص

غ

0/5
0/5

)1قسمت های شمالی شبه جزیره ی اسکاندیناوی و ایسلند آب و هوای قطبی دارند.
)2طوالنی ترین رود جهان چه نام دارد؟

ص

غ

0/5
0/5

فصل 11

)3کشاورزی قاره ی اروپا را توضیح دهید؟

1

)4جدول زیر را در مورد علل و عوامل توسعه نیافتگی قاره ی آفریقا را تکمیل کنید.

1
عوامل خارجی توسعه نبافتگی

عوامل داخلی توسعه نیافتگی

)5اهرام سه گانه در کدام کشور قرار دارد؟

0/5

)1پرآب ترین رود دنیا کدام است؟

0/5

الف)می سی سی پی

ج)دانوب

ب)نیل

)2چرا به آمریکای جنوبی و مرکزی  ،آمریکای التین نیز می گویند؟
فصل 11

)3از علل پیشرفت آمریکای شمالی دو مورد را بنویسید؟

)4رشته کوه های آلپ جنوبی در کشور .............................واقع شده است.
 )5زبان رسمی استرالیا چیست؟

)6بندر ملبورن استرالیا از چه نظر دارای اهمیت است؟

با آرزوی توفیق  -پیری

د)آمازون

0/5
1

0/5
0/5
0/5
25

