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بارم

سواالت فصل هفتم

 -1کذام یک اس پبدؽبّبى لبجبر فزهبى هؾزٍعِ را فبدر کزد؟
ة :هظفزالذیي ؽبُ 

الفً :بفزالذیي ؽبُ 

د :احوذؽبُ 

ج :هحوذ علی ؽبُ 

 -2در جٌگ جْبًی اٍل کذام یک اس کؾَرّبی سیز جشء هتفمیي ًجَد؟
ج :ایتبلیب 
ة  :فزاًغِ 
الف :اًگلغتبى 
 -3در لزارداد  1919ایزاى ثیي اًگلغتبى ٍ رٍعیِ تمغین ؽذ.

ؿ

د :آهزیکب 
غ

0 /5

0 /5
0 /5

 -4در ؽْزیَر 1320هتفمیي ثب چِ ثْبًِ ای کؾَر ایزاى را ثِ اؽغبل خَد در آٍردًذ؟

0 /5

 -5یکی اس الذاهبت رضبخبى را کِ ثبعث تضعیف ارسػ ّبی دیٌی ٍ رٍاج فزٌّگ غیزایزاًی ثَد  ،ثٌَیغیذ.

0 /5

سواالت فصل هشتم

 - 6ارتجبط ثیي گشیٌِ ّب را ثب کؾیذى خظ هؾخـ کٌیذ.
 12ثْوي57
 26دیوبُ57
 22ثْوي 57

*
*
*

17ؽْزیَر* 57
 12فزٍردیي* 58

1

* فزار ؽبُ
* رٍس جوَْری اعالهی
* جوعِ عیبُ
* پیزٍسی اًمالة اعالهی

 -7هزدم لن در 19دیوبُ  1356در اعتزاك ثِ چِ حبدثِای لیبم کزدًذ؟
0 /5

 -8دٍهَرد اس تَعئِ ّب ٍ دعیغِ ّبی دؽوٌبى پظ اس پیزٍسی اًمالة اعالهی را ًبم ببریذ.

1

سواالت فصل نهم

 -9ثِ ٍیضگیّبی َّیتی کِ هب در پیذایؼ آى ًمؾی ًذارین ٍ ،یضگی اکتغبثی هیگَیٌذ.

ؿ

غ

 - 10ثِ رٍاثظ اجتوبعی هب عبهبى هی ثخؾٌذ ٍ سًذگی اجتوبعی ثذٍى ٍجَد آًْب اداهِ پیذا ًویکٌذ.
الف ً :وبدّب 

ة :ارسػ ّب 

جٌّ :جبرّب 

د  :عمبیذ 

0 /5
0 /5

 - 11هْن تزیي دالیل پیزٍی اس ٌّجبرّب چیغت؟

0/ 75

 - 12سّزا هی خَاّذ ٍیضگیْبی َّیت ایزاًی را ثِ یک گزدؽگز ارٍپبیی تَضیح دّذ  .ثِ اٍ کوک کٌیذکِ حذالل ثِ عِ هَرد اس ایي

0/ 75

ٍیضگی ّب اؽبرُ کٌذ.
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 -13اٍلیي ؽزط ثمبی ّز جبهعِ ای جوعیت آى اعت .

صفحٍ 2 :از 4
سواالت فصل دهم

بارم

غ

0 /5

ؿ

 -14دٍ هَرد اس راّکبرّبیی کِ ثِ عبسگبری ثیي سى ٍ ؽَّز کوک هی کٌذ را ثٌَیغیذ.

0 /5

 -15حغیي ثِ تبسگی فبحت ثزادر کَچکی ؽذُ اعت  .اٍ ًگزاى کن ؽذى هحجت پذر ٍ هبدر ًغ جت ثِ خَدػ اعت  .دٍعتؼ ثِ اٍ

1 /5

هیگَیذ ًگزاى ًجبػ  ،سیزا چٌذ فزسًذی هشایبیی دارد  .داًؼ آهَس عشیشم ؽوب دٍ هَرد اس ایي هشایب را ثزای حغیي ثٌَیغیذ.

سواالت فصل یازدهم

 -16افل ّؾتن لبًَى اعبعی درثبرُ تجبٍس ًکزدى ثِ هٌبفع عوَهی ٍ حمَق دیگزاى هی ثبؽذ .

غ

ؿ

0 /5

 -17حوبیت اس تعلین ٍ تزثیت هزثَط ثِ کذام یک اس حمَق ؽْزًذاى اعت؟
ة :حك ثزخَرداری اس عذالت لضبیی 
الف :حك ثزخَرداری اس عذالت لبًًَی 
د :حمَق فزٌّگی 
ج :حك هؾبرکت عیبعی 

0 /5

 -18چزا حك حبکویت اس آى خذاعت ؟

0 /5
1

 -19اس ٍظبیف ٍ اختیبرات رّجزی دٍ هَرد را ثٌَیغیذ .

سواالت فصل دوازدهم
سواالت فصل دوازدهم

 -20در فزایٌذ تَلیذ  ،عزهبیِ جشء ًْبدُ(ٍرٍدی) اعت .

ؿ

0 /5

غ

0 /5
 -21کؾَر ایزاى در همبیغِ ثب ثزخی کؾَرّب اس ًظز ثْزُ ٍری ٍضعیت هغلَثی دارد .

ؿ 

غ 
0 /5

 -22ثْزُ ٍری یعٌی  ٍ ...........................کبرایی
 -23دٍ ًوًَِ اس تفکز ثْزُ ٍری در سًذگی هزدم در رٍسگبر گذؽتِ را ثٌَیغیذ .

1
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صفحٍ 3:از 4

بارم

سواالت فصل اول

 -1عزك جغزافیبیی ّز هکبى عجبرت اعت اس فبفلِ آى هکبى ثب ًقف الٌْبر هجذأ ثز حغت درجِ.
 -2اگز هغبفزی اس تْزاى ثِ تَکیَ (صاپي) عفز کٌذ ،ثبیذ عبعت خَد را جلَ ثکؾذ .

ؿ
ؿ

غ
غ

ً -3تبیج حزکت ٍضعی را ًبم ثجزیذ.

0 /5
0 /5
0 /5

 -4عبل رعوی ٍ عبل کجیغِ را ثب یکذیگز همبیغِ کٌیذ.

1

سواالت فصل دوم

ؿ 

غ 

0 /5

َّ - 6ا ّویؾِ اس جبیی کِ فؾبر کوتزی دارد ثِ عوت جبیی کِ فؾبر ثیؾتزی دارد جزیبى هی یبثذ .ؿ 

غ 

0 /5

ّ -5زچِ اس اعتَا ثِ عوت عزك ّبی جغزافیبیی ثبالتز حزکت کٌین دهبی َّا کبّؼ هی یبثذ.
 -7اس ًتبیج حزکت ٍرلِ ّب دٍ هَرد را ًبم ثجزیذ.

0 /5

 -8عَاهل ثیزًٍی تغییز چْزُ ًبّوَاریْب را ًبم ثجزی ذ 2( .هَرد)

0 /5

 -9چزا هغبلعِ ٍ تحمیك درثبرُ اعوبق الیبًَط ّب ثب دؽَاریّبیی رٍثزٍ اعت ؟ ( 2هَرد)

0 /5

سواالت فصل سوم

0 /5

 - 10در کذام یک اس سیغت ثَم ّب ثبرًذگی ثیي  250تب  500هیلی هتز اعت ؟
الف :جٌگل ّبی ثبراًی اعتَایی 

ة :تًَذرا 

ج :تبیگب 

د :عبٍاى 

 - 11جولِ سیز هزثَط ثِ کذام یک اس سیغت ثَم ّبی جْبى اعت ؟

0 /5

 ایي ًبحیِ سهغتبى عَالًی دارد ٍ عزهبی ثغیبر ؽذیذ در آى حکوفزهبعت ............................ . - 12کذام کؾَرّب ثیؾتزیي ٍارد کٌٌذُ عبج لبچبق در جْبى ّغتٌذ؟
 - 13هْوتزیي عَاهلی کِ ثبعث تخزیت س یغتگبّْب هی ؽًَذ را ًبم ثجزیذ 2( .هَرد)

0 /5
1

صفحٍ 4 :از 4

مطالعات اجتماعی پایٍ نهم ديرٌ ايل متًسطٍ

بارم

سواالت فصل چهارم

 -14کذام یک اس عَاهل سیز جٌجِ التقبدی دارد ٍ ثِ هعٌبی عغح هغلَة سًذگی ٍ رفبُ اجتوبعی اعت؟

الف :هیشاى درآهذ ٍ رفبُ 

ة :اهیذ ثِ سًذگی یب هتَعظ عَل عوز

ج :عَاد ٍ آهَسػ 

0 /5

 -15دٍ هَرد اس کؾَرّبیی را کِ ثب کبّؼ رؽذ هٌفی جوعیت رٍثزٍ ّغتٌذ ً ،بم ثجزیذ.

0 /5

-16رؽذ عجیعی جوعیت در یک هکبى ثِ چِ عَاهلی ثغتگی دارد؟

0 /5
1

 -17هْبجزت داخلی ٍ هْبجزت خبرجی (ثیي الوللی) را تعزیف کٌیذ.

سواالت فصل پنجم

 -18در دٍرُ ففَی ؽعز ٍ ادة فبرعی هَرد تَجِ لزار داؽت.

ؿ

غ

0 /5

 -19در سهبى کذام یک اس پبدؽبّبى ففَی افغبى ّب ؽَرػ کزدًذ؟

الف :ؽبُ عجبط

ج :ؽبُ تْوبعت 

ة :ؽبُ علغبى حغیي

د :ؽبُ اعوبعیل 

0 /5

0 /5

 -20دٍ هٌجع عوذُ درآهذ حکَهت ففَی را ثٌَیغیذ.
 -21چزا ؽبُ تْوبعت پبیتخت خَد را اس تجزیش ثِ لشٍیي اًتمبل داد؟

1

سواالت فصل ششم

0 /5

 -22در سهبى کذام یک اس پبدؽبّبى لبجبر لغوت ؽزلی عیغتبى ٍ ثلَچغتبى اس ایزاى جذا ؽذ؟

الف :هظفزالذیي ؽبُ

ة :هحوذ ؽبُ

جً :بفزالذیي ؽبُ

 -23ثز اعبط کذام لزارداد ایزاى اس داؽتي کؾتی جٌگی در دریبی هبسًذراى هحزٍم گزدیذ؟
ج :گلغتبى
ة :هفقّل
الف :پبریظ
 -24یکی اس هْن تزیي ًتبیج آؽٌبیی ایزاًیبى ثب توذّى ارٍپبیی در دٍرُ لبجبر چِ ثَد؟
 -25هَفّمیت ًْضت تٌجبکَ اس ًظز عیبعی ٍ اجتوبعی چِ اّویتی داؽت؟

موفق باشیذ

د :آلب هحوذ خبى
0 /5

د :تزکوبًچبی
0 /5
1

جمع بارم 20

