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 جمالت صحیح وغلط رامشخص کنید.*

     غ                    ص        درامریکای شمالی به سبب مهاجرت انگلیسی ها فرهنگ التین وجود دارد.                     -1

     غ                     صیکی ازجزایر مهم وبزرگ اقیانوسیه کشور نیوزلند است.                                                                -2

  غ                        خلیفه به محمود غزنوی به دلیل اقداماتش لقب رکن الدین داد.                                               ص  -3

 غ                     مکان اصلی سازمان ملل وبزرگترین شهرایالت متحده آمریکا نیویورک است.                     ص  -4
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 *گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 دردوره کدام ایلخان امور اداری ومالی وقضایی مورد اصالح قرارگرفت؟-1

 اولجاتیو-د ابوسعید -ج هالکوخان  -ب غازان خان  -الف

 حمله مغوالن به ایران درزمان کدام سلسله اتفاق افتاد؟-2

  خوارزمشاهیان-د سامانیان                    -ج غزنویان                     -ب  سلجوقیان             -الف

 به بخشش قسمتی ازمال ، علم ، توانیی وزمان به کسانی که نیازمند هستند چه می گویند؟-3

  امداد-د                       اتفاق -ج                    همیاری -ب            تعاون  -الف

 درزمان حکومت شاهرخ پسر تیمور کدام شهر پایتخت شد؟ -4

  بغداد-د                      بخارا  -ج                    هرات -ب              سمرقند-الف
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 جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید.*

 ازآمریکای شمالی وازطریق کانال.......................ازآفریقا جدامی ............................قاره آسیا از طریق تنگه ی -1

 شود.

 تدوین کرد وبه اجراگذاشت. .....................................چنگیزخان برای اداره کشور مجموعه قوانینی را به عنوان  -2

  دارد که پر آب ترین رود دنیا است.نام .....................................رود بزرگ آمریکای جنوبی-3
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 کوتاه دهید. به سواالت زیر پاسخ *

 مدارس نظامیه را چه کسی بنیان گذاشت؟................. -1

 متراکم ترین منطقه ی جهان ازنظر جمعیت کجا است؟............... -2

 رود جهان که درقاره آفریقا قراردارد چه نام دارد؟................. طوالنی ترین -3

 حدود چنددرصد ازجمعیت جهان درقاره آمریکا زندگی می کنند؟..................... -4
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 جدول زیرراکامل کنید؟

       س وملبورن دوبندر مهم استرالیا هستند. ..........................-1 

       ب ....................زندگی می کنند.بیشترین مسلمانان اروپا درشبه جزیره -2

       پ دواقیانوس اطلس وآرام رابه هم مرتبط می کند....................کانال-3

        ک رواج بیشتری دارد..................درآمریکای التین مذهب-4

 

2 

6 

 های اعراب جاهلیت رابنویسید.سه مورد ازویژگی *

1-............................................................................................................................................ 

2-............................................................................................................................................ 

3-........................................................................................................................................... 
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 .........نام ونام خانوادگی:.........

 تمشهمقطع ورشته : 
 نام پدر:.....................

 صفحه 2تعداد صفحه سوال :  

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 نام درس : مطالعات اجتماعی 

 نام دبیر: 

   تاریخ امتحان:

 ساعت امتحان 

 دقیقه 08امتحان: مدت 
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 *به سواالت زیرپاسخ دهید.

 درمنطقه ی جنوب غربی آسیا جایگاه ویژه ای دارد؟ )دومورد( ایران چرا  -1
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 ببرهای اقتصادی آسیا لقب کدام کشورهای آسیایی است نام ببرید؟-2

 1 

 بهانه ی سلطان محمود غزنوی برای لشکر کشی هایش به هند چه بود؟ -3
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 شمالی شده اند رابنویسید.)دومورد(مهم ترین عواملی که موجب پیشرفت وتوسعه ی آمریکای  -4

 

 
1 

 قاره اروپا قاره ای کم وسعت است چرا یکی از متراکم ترین قاره های جهان است؟)یک مورد(-5
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 . دالیل اهمیت این جزایر رابنویسید.دومورد ازجزایر خلیج فارس را نام ببرید -6
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 رابنویسید. دوشهر بزرگ این دوره را نام ببرید. علت گسترش شهر وشهرنشینی دردوره ی سلجوقیان -7
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 )دومثال بزنید(؟بیشترین محصوالت قاره آفریقا چه نوع محصوالتی هستند -9

1 

 دومورد ازوظایف رئیس جمهور را بنویسید. -8
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 درهنگام استفاده ازفضای مجازی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟)دومورد( -10
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