
 "بِ ًام خالق یکتا"

  . است دیذُ تَ دس سا آى بِ سسیذى تَاًایی بذاى ، ًْاد دلت دس آسصٍیی خذاًٍذ اگش

 .....................  : ًام ًٍام خاًَادگی           کالس چْاسم    اسصضیابی هطالعات اجتواعی  
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 الف(گضیٌِ ی دسست سا اًتخاب کٌیذ.          

   ًیست؟ ضذًذ اّلی اًساى تَسط کِ حیَاًاتی اٍلیي جضٍ هَسد کذام

                                                                           د(ضتش                  ج(گاٍ                           ب( بعضی پشًذگاى                       الف( گَسفٌذ

                                                                               

 توذى  ضْش سَختِ دس کٌاس کذام سٍد ضکل گشفت؟ 2

         د( دجلِ                  ج(کاسٍى                        ب(ّیشهٌذ            الف( ّلیل سٍد  

  

 اٍلیي حکَهتی کِ دس سشصهیي ایشاى تطکیل ضذ چِ ًام داضت؟ ، پس اص ٍسٍد آسیایی ّا 3

 د( پاست ّا                  ج(هاد ّا                     ب(ّخاهٌطیاى          الف(آضَسی ّا

  

 قشاس ًذاضت؟کذاهیک اص ضْش ّای صیش دس هسیش ساُ ضاّی  4

 د(قٌذّاس                   ج(ضَش                        ب(ساسد              دالف(پاساسگا

  

 ب(دسستی یا ًادسستی جوالت صیش سا هطخص کٌیذ. 5

 ًادسست                                             خط تصَیشی بعذ اص خط هیخی اختشاع ضذ  .                                                دسست

  

   ًادسست                هَصُ ی ایشاى باستاى دس ضْش ّوذاى قشاس داسد.                                         دسست  6

   ًادسست                 پایتخت هاد ّا ضْش ّگوتاًِ بَدُ است .                                                   دسست  7

   ًادسست    ضْشباى اًتخاب ضذ.    دسستدس صهاى کَسش بشای اٍلیي باس بشای ّش بخص اص ایشاى یک  8

 دّیذ.ج(بِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ  9

 اٍلیي ابضاس ّای اًساى دس گزضتِ ّای دٍس بیطتش اص چِ جٌسی بَدُ است ؟

 

  

   اداسُ ی توذى ّای اٍلیِ بِ عْذُ چِ افشادی بَد؟ 11

   گٌج ًاهِ اص آثاس هْن تاسیخی کذام دٍسُ هیباضذ؟ 11

   هعواسی اصلی تخت جوطیذ بش عْذُ کذام قَم ایشاًی بَد؟ 12

13  

 پاسخ کاهل دّیذ. د(بِ سَاالت صیش

 چِ چیضی باعث کطف آتص تَسط اًساى ّا ضذ؟

 

 

 

 

  



 هَسد( 3چِ عَاهلی صهیٌِ سا بشای اختشاع فشاّن کشد؟)رکش حذاقل  14

 

 

 

 

  

 آضَسی ّا چگًَِ قَهی بَدًذ؟چشا هاد ّا ًوی تَاًستٌذ جلَی حولِ آضَسی ّا سا بگیشًذ؟ 15

 

 

 

 

  

 ّخاًوٌطیاى دس دٍساى داسیَش سا بٌَیسیذ.سِ هَسد اص اقذاهات هْن حکَهت  16

 

 

 

 

  ساضی ًیستن         هي اص ایي آصهَى   ساضی ّستن خَدسٌجی:
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     .اًساى ّا دس گزضتِ دٍس اطالعات کافی داسد دسباسُ صًذگی

ٍ هَصُ ّا اطالعات کافی  دسباسُ اساس کاس هَسخاى ،باستاى ضٌاساى

 .داسد
    

     .دسباسُ حکَهت هاد ّا ضٌاخت کاهل داسد

     .دسباسُ حکَهت ّخاهٌطیاى ضٌاخت کاهل داسد

 باصخَسد آهَصگاس:

 

 ًظش ٍلی هحتشم:

  شـاد  بـاشـیـد  .
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