سواالت
3.5

الف) جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
 -1چهار سیاره نزدیک به خورشید  ،که سطوح سنگی و جامد دارند سیارههای  ...............و چهار سیاره دورتر که از گازهای
مختلف تشکیل شدهاند سیارههای  ...............نامیده میشوند.
 -2پایینترین الیه هواکره که نزدیک به سطح زمین است  ....................نام دارد.
 -3فالت  .......................بلندترین فالت جهان است.
 -4دو کشور  ........................و  ........................بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان وارد میکنند.
 -5درختان ......................از گونههای گیاهی مشهور ساوان هستند
 -6بیابان  .....................که اطراف آن را کوه فرا گرفته است ،جزء بیابانهای سرد جهان است.
 -7معموال میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با  ......................و  ....................اندازهگیری میکنند.
 -8مهمترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ایلهای مختلف ترک بودند که به  .....................شهرت داشتند.
 -9لقب کریم خان زند  .....................به معنی نماینده مردم بود.
 -11دو عهدنامه .......................و  .......................بین ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار امضا شد.
ب) گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 -1بعد از فالت قاره شیب زیاد میشود و تا عمق  2111تا  5111متری ادامه مییابد به این بخش  ..........می گویند.
الف)دشت اقیانوسی

ج) گودال اقیانوسی

ب) شیب قاره
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د) پوستهی اقیانوسی

 -2کدام گزینه جزء عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواریها نیست؟
الف) هوازدگی

ج) چین خوردگی

ب) فرسایش بادی

د) فرسایش آبی

 -3کدام گزینه از عوامل خارجی نابرابری در جهان است؟
الف) حکومتهای ستمگر و وابسته

ب) فرهنگ و باورهای غلط

ج) نبودن وحدت و مشارکت بین مردم

د) مستعمره کردن کشورها

 -4کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟
الف)توندرا

ب) جنگلهای بارانی استوایی

ج) تایگا

د) ساوان

 -5بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره است؟
الف) آفریقا

ب) آسیا

ج) اروپا

د) استرالیا

 -6کدام گزینه به معنای افزایش جمعیت است؟
الف) مرگ و میر = موالید

ب) مرگ و میر > مهاجرت

ج) مرگ و میر< موالید

د)موالید = مهاجر

ج) به سواالت زیر پاسخ دهید.
 -1خصوصیات زیست بوم تایگا را بنویسید.

1

 -2چهار مورد از مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاههای جهان میشوند را نام ببرید.

1

 -3مالکهای توسعه انسانی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.
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 -4انواع مهاجرت را نام ببرید.

1

 -5انقالب تابستانی و انقالب زمستانی را توضیح دهید.

 -6طول و عرض جغرافیایی را تعریف کنید.

2

1

 -7کوههای Vو Uشکل را با هم مقایسه کنید( .برای هر کوه حداقل  3خصوصیت ذکر کنید).
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1
-8عوامل موثر بر آب و هوای جهان را نام ببرید.

1
-9چهار مورد از مهمترین فعالیتهای شاه اسماعیل صفوی را نام ببرید .

1

 -11شاه اسماعیل برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟

1
 -11چهار نفر از عالمان و اندیشمندان عصر صفوی را نام ببرید.

 -12نهضت تنباکو را از آغاز تا پایان به طور کامل توضیح دهید.

2

