
.لطفا به همه سواالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید  , عزیز با آرزوي موفقیت براي شما  دانش آموزان) اجباري : (بخش الف 

5/0 غ                       ص0رسیدپایانبهمتفقینپیروزيبااولجهانیجنگ 1 7فصل 

1 :بنویسیدرازیرسوالهايپاسخمشروطیتانقالببهطمربو رویدادهايوحوادثبهباتوجه

:بودانقالبغازآدرمردمخواستهمهمترین)الف

:دراصادرکرمشروطیتفرمان) ب

:ام مخالفت با مشروطه اعدام شدهبه ات) ج

:دپشتیبانی روسیه مجلس را منحل کربا ) د 

2

1 :                                                                                                         سوال پاسخ دهید  1سوال زیر به اختیار به   2از 

کشور ما در جنگ جهانی  اول و دوم چرا پل پیروزي متفقین لقب گرفت؟) الف

براي انقالب  ادو زمینه رکرا براي مبارزه با استبداد بیش ترانگیزه و اراده مردم روقوع کدام حوادث در دوره قاجار ) ب

مشروطه فراهم نمود ؟

3

5/0 ؟هدف امریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادي ایرانچه بود 1 8فصل 

1 غاز آنها امریکا فعالیت هاي گسترده اي را براي انحراف و نابودي انقالب آراس  رچرا دولت هاي سلطه گر و زور گو د

؟ کردن

:علت

: دو نمونه از اقدامات

2

1 :سوال پاسخ دهید1سوال زیر به اختیار به 2از 

؟مهم ترین ویژگی انقالب و سه عامل موثر در موفقیت انقالب اسالمی را بیان کنید) الف

؟با چه شعاري به پیروزي رسید و هدف این انقالب چه بودانقالب اسالمی  ) ب

3

وپرورشآموزشوزارت                                                     خدانامبه                                                               :نمونه پیشنهادي شماره  

:آموزشگاهنام                             شرقیآذربایجاناستانوپرورشآموزشاداره کل                              :                      خانوادگیونامنام
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5/0 غص         .د ندر هویت اجتماعی افراد ندارعقاید و ارزش هاي جامعه هیچ تاثیری 1 9فصل 

1 .هریک از جمالت زیر در توضیح کدام یک از الیه هاي فرهنگ مورد استفاده قرار میگیرد 

..............................معانی مورد نظر خود از انها استفاده میکندهر جامعه  اي براي انتقال ) الف

..............................قواید و شیوه هاي مورد قبول یک جامعه براي انجام دادن کار هاي مختلف) ب

.....................امل می شودنامطلوب دانستن امور مختلف را شخوب ،بد،زشت،زیبا و مطلوب و ) ج

........................  ن شکل می گیردآ مهمی از فرهنگ هر جامعه که سایر الیه هاي فرهنگ بر مبناي هم س) د

2

1 :    هید دپاسخ اختیار سوال به 2سوال زیر به 3از 

را نام ببرید هویتابعاد مختلف ) الف  

)دو مورد (.ها را نام ببرید  مهم ترین دالیل پیروي از هنجار) ب

)دو مورد(.را نام ببرید  مهم ترین عناصر شکل دهنده هویت ملی جامعه ایرانی) ج

3

5/0 غص    .          ن است آ اولین شرط بقاي هر جامعه اي جمعیت 1 10فصل 

1 ؟ چرا اجتماعی شدن هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه است 2

1 :    پاسخ دهید مورد  1سوال زیر به اختیار به 2از 

.والدین و فرزندان چه حقوق  و تکالیفی نسبت به همدارند) الف  

تکالیف حقوق

والدین 

فرزندان 

بلی         خیر.      نها نظارت دقیق داشته باشند آمعاشرت هاي و  مد فرزند انآآیا والدین حق دارند بر رفت و ) ب

براي پاسخ خود دلیل بیاورید ؟

3
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5/0
:م حق و تکلیف مردم و هم حق و تکلیف حکومت محسوب می شود ه

رعایت قانون و مقررات)امر به معروف و نهی از منکر  د) پرداخت مالیات و عوارض ج) دفاع از کشور ب) الف

1

11فصل 

1
:درباره ي ماهیت حکومت بیان کنیددیدگاه اسالم را 

2

1
.سوال پاسخ دهید 1سوال زیر به اختیار به 2از 

:در مورد رعایت قانون و مقررات از تکالیف شهروندي به سواالت زیر پاسخ دهید)الف

نادیده گرفتن قانون یا سرپیچی و تخلف از آن چه نتایجی دارد؟-

چه موقع قانون جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند؟-

:پیدایش حکومت به سواالت زیر  پاسخ دهید در توضیح ضرورت به عنوان یکی از عوامل )  ب 

بدون حکومت کدام نیاز هاي انسان برطرف نمی شود؟-

بدون نهاد حکومت  جامعه گرفتار چه مشکالتی می شود ؟-

3

5/0 اگر در زندگی ارزش ها و هنجارها با آموزه ها و آرمان هاي دینی مغایرت داشته باشد براي رسیدن به وضع مطلوب 

چه باید کرد؟    

1 12فصل 

1 نهاده –فرایند  –ستانده .  با استفاده ازکلمات زیر جمالت را کامل کنید

.تعریف کرده اند.. ..........به... ...........در اقتصاد ، بهره وري را نسبت 

.تغییرات مطلوبی به وجود بیاوریم........ .......یا .... ...............اگر بخواهیم تولید کار یا خدمت را افزایش دهیم باید  در 

2

1 :پاسخ دهیدسوال 1سوال زیر به اختیار به 2از 

بهره وري سبز یعنی چه ؟ چگونه انجام می پذیرد ؟ : الف 

وضعیت بهره وري در کشور ما چگونه است وما در این زمینه چه وظایفی بر عهده داریم ؟: ب 

3
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5/0 غ      ص. مبناي ساعت واقعی موقعیت خورشید در آسمان است 1 1فصل 

5/0 غ         ص. در ایران ما به جنوب شرقی نماز می خوانیم  2

5/0 کدام جمله نادرست است؟   

طول جغرافیایی هرمکان عبارت است از فاصله آن مکان با مدار استوا بر حسب درجه )الف

نصف النهاري را که از رصد خانه گرینویچ عبور می کند به عنوان نصف النهار مبداءانتخاب کرده اند ) ب

. درجه است صفر) مدار مبداء(مدار استوا ) دنصف النهارها از قطب شمال تا جنوب کشیده شده اند) ج

3

1 :به یک سوال پاسخ دهید دو سوال زیر به اختیار از

. می تابد د در اوایل تیر ماه خورشید در نیمکره شمالی به مدار رأس السرطان عمو: الف

.می گویند......... در این نیمکره است و به آن ........ در این هنگام طوالنی ترین 

درونی در منظومه شمسی چیست؟منظور از سیاره هاي : ب 

4

5/0 ؟ هوایی در این الیه صورت می گیرد تشکیل ابرها و بسیاري از تغییرات آب و

ترموسفر ) دتروپوسفر ) ج  مزوسفر) باستراتوسفر ) الف 

1 2فصل 

1 هر یک از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام یک از کوه ها است؟ 

قله هاي گنبدي شکل –شیب تند دامنه  –شکل  Uدره  –شکل  Vدره 

:کوه هاي جوان 

:کوه هاي پیر

2

1 :به اختیار به یک سوال پاسخ دهیداز دو سوال زیر 

چرا  سفر به اعماق اقیانوس ها دشوار ترازصعود به قله هاست؟:  الف 

اقیانوس ها چگونه مورد بی مهري انسان ها قرار گرفتند؟: ب 

3

.دانش آموز عزیز لطفا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخ دهید ) اختیاري :(بخش ب 

.)به ترتیب پاسخ  هاي  سواالت دوفصل تصحیح  و بقیه حذف می شو د زیرا در این صورت  .دقت کنید  به بیش از دو فصل پاسخ ندهید ( 
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5/0 ص                غ  .  میالدي در تاریخ اروپا را قرون جدید می نامند 19تا  16قرن هاي  1 5فصل 

5/0 غ     ص .  مهم ترین عامل تنوع زیست بوم ها میزان ارتفاع زمین است 1 3فصل 

1 :با توجه به کلمات پاسخ دهید

بیابان  -ساوان –جنگل هاي بارانی استوایی  –تایگا  –توندرا 

..................  از گسترده ترین زیست بوم هاست و در در قاره هاي آسیا ، اروپا و آمریکاي شمالی گسترش یافته است-

..................  بیشترین تنوع زیستی جهان را  دارد-

......................... آب و هواي آن در تمام طول سال گرم است و د رآن دو  فصل خشک ومرطوب وجود دارد-

............. در این ناحیه زمین ها از برف و یخ پوشیده شده است -

2

1 :اختیار به یک سوال پاسخ دهید سوال زیر بهاز دو 

است ؟ تخریب جنگل هاي استوایی در چه کشور هایی بسیار گسترش یافته -1:  الف 

آید؟ امروزه از جنگل هاي بارانی استوایی چه استفاده هایی به عمل می -2

جنگل زدایی یعنی چه واین کار چگونه انجام می شود؟: ب 

3

5/0 مهاجرت یعنی چه ؟  1 4فصل 

1 نام ببرید و یک مورد را به اختیار توضیح . در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ ومیر ها شده است

.   دهید

2

1 :ختیار به یک سوال پاسخ دهیداز دو سوال زیر به ا

خواهد شد؟پیشرفت کشور در صورت وجود چه شرایطی رشد مثبت جمعیت سبب : الف 

در چه کشور هایی امید به زندگی یا متوسط طول عمر بیشتر است؟: ب

3
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5/0 غ     ص .  شاه اسماعیل صفوي توانست پرتغالی ها را از جزایر و سواحل جنوبی کشورمان بیرون کرد 2

5/0 .   حکومت صفوي را تثبیت وتحکیم کرد

شاه سلطان حسین )د    شاه تهماسب )ج  شاه عباس )بشاه اسماعیل )لفا  

3

1 :تیار به یک سوال پاسخ دهیداز دو سوال زیر به اخ

انگیزه ها وهدف هاي سیاسی و اقتصادي اروپاییان از ارتباط با ایران در دوره صفوي را در زمینه هاي زیر بیان : الف 

سیاسی     -        :کنید

اقتصادي-

گرفت؟ قزلباش حکومت و والیات را از سران طوایف چرا شاه عباس اول: ب 

4

5/0 . یکی از اهداف استعماري این کشور در حمله به ایران رسیدن به آب هاي آزاد و گرم خلیج فارس واقیانوس هند بود

پرتغال ) د        عثمانی ) ج      روسیه ) ب  انگلیس )الف 

1 6فصل 

1 :ی در زمینه هاي زیر را بنویسیدانگیزه و اهداف امیر کبیر از اقدامات اصالح

: ................................................خارجی ...............................                                ...................:داخلی 

2

1 :ه اختیار به یک سوال پاسخ دهیداز دو سوال زیر ب

شهري را به عنوان پایتخت خود برگزید؟چه -:درمورد آقا محمد خان قاجار به سواالت زیر پاسخ دهید:  الف 

در انتخاب پایتخت به چه نکته مهمی توجه داشت؟-

پس از او چه کسی به قدرت رسید؟-چگونه کشته شد؟-

.در توضیح اهداف استعماري انگلستان در ایران به سواالت زیر پاسخ دهید: ب

هندوستان در دوره قاجار از چه موقعیتی برخوردار بود؟-

هندوستان در روابط ایران و انگلستان چه نقشی داشت؟

.موفق باشید

3
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