
 بسمه تعالی

 8/3/0411تاریخ امتحان:                                     نام و نام خانوادگی:                                                          

  11-10ساعت امتحان:                                       نام درس:    مطالعات اجتماعی                                        

 دقیقه   60  مدت امتحان:                                                                                 شتمپایه: ه                          

 23تعداد سواالت:                               دبیرمربوطه:  خانم ارجمند                                                      

 جولِ  صحیح ٍ غلط زیر را هشخص وٌیذ .-

 ًور5ُ..5تَد. استَار ًیرٍ ًظاهی  تر غسًَیاى حىَهت ٍ لذرت-1

 غلط                     صحیح   

 ًور5ُ..5 تَد.ٍزارت  همام ، داشت ٍجَد سلجَلیاى ػْذ در وِ ّاي همام تریي هْن از -.

 غلط                     صحیح   

 ًور5ُ..5 تَد. ایراى تاریخ فجایغ از یىی َرویت َّلٌان م ّجَ -3

 غلط                     صحیح   

 ًور5ُ..5 رتغ رشیذ تَد.  ساختي ًصیر خَاجِ ارزشوٌذ وارّاي از یىی -4

 غلط                     صحیح   

 هٌاسة پر وٌیذ.جاّاي خالی را تا ولوِ -

 ًور5.5ُاست. ........................................... جْاى لارُ تریي ٍسیغ-5

 ًور5.5ُاست.  ........................ آسیا صٌؼتی وشَر تریي هْن-6

 ًور5.5ُّستٌذ.  .................... ٍ .................. رخایر داراي آسیا غرتی جٌَب ي هٌطمِ وشَرّاي اغلة -7

 ًور5.5ُاًذ.  وردُ ایجاد ...................... ٍ .................... خَد هصة در افریما پرآب رٍدّاي -8

 گسیٌِ صحیح را اًتخاب وٌیذ.-



 ًور5.5ُاست. جْاى رٍدّاي تریي طَیل از رٍدوذام   شوالی آهریىاي در -15

 ًَادا -د      آهازٍى   -ج     هی سی سی پی   -ب    آتاواها  -الف

 ًور5.5ُ . است شذُ الیاًَس ٍالغ در وذام  الیاًَسیِ  چِ ًام دارد ٍ  لارُ اصلی سرزهیي-11

 الیاًَسِ-استرالیا-د     الیاًَسِ - استرالیا -ج   آرام -استرالیا -ب    آرام  – شرق -الف

 ًور5.5ُ .تَد چِ اهلل فضل رشیذالذیي خَاجِ وتاب تریي هؼرٍف-.1

 ولیلِ ٍ دهٌِ  -د     تَستاى   -ج   شاٌّاهِ  -ب    رشیذ جاهغ التَاریخ -الف

 ًور5.5ُ رفت. هیاى از ایراى در حىَهت وذام ظَْر تا سراًجام تیوَریاى حىَهت-13

 غسًَیاى  -د    سلجَلیاى -ج     صفَیاى  -ب      اسواػیلیاى -الف

 واهل دّیذ.تِ سَاالت زیر تَضیح 

 ًورُ 1است؟ شذُ استرالیا لارُ در التصادي ّاي پیشرفت هَجة ػاهلی چِ -14

است  شذُ التصاد تسري لذرت یه تِ آى ٍتثذیل شوالی آهریىاي تَسؼِ ٍ پیشرفت هَجة وِ ػَاهلی هْتریي -15

 ًورُ 1.5 هَرد تا تَضیح واهل( 3)چیست؟

 ًور1.5ُتثریذ؟  ًام را آهریىا لارُ در ًاّوَاریْا اًَاعتٌَیسیذ؟ ٍ  را پاًاها واًال حفر اّویت -16

 ًور1.5ُ(تا تَضیح  هَرد3) است؟ وردُ تر اّویت پر آسیا غرتی جٌَب هٌطمِ در را ایراى جایگاُ ػَاهلی چِ -17

 ًور1.5ُ هَرد(4)تٌَیسیذ؟ را افریما لارُ ًیافتگی تَسؼِ در هَثر خارج ٍ داخلی  ػَاهل -18

 چگًَِ ارٍپا التصاد ٍ ٍضؼیت هَرد(.-3)؟تاشذ هتراون ، جوؼیت ًظر از ارٍپا وِ است شذُ هَجة ػَاهلی چِ -19

 ًورُ.است؟

 ًور1ُ؟ تثریذ ًام را آسیا گردشگري ّاي جارتِ -5.

 ًورُ 1.5؟ وٌذ هی تْذیذ را آى ساوٌاى خطراتی چِ ٍ ّستٌذ ّایی زهیي چگًَِ دلتاّا -1.

 1.5؟ ذش تأسیس وجا در ٍ چگًَِ ، وسی چِ ّوت تِ رشیذي رتغ تٌاي -..

 هَفك تاشیذ                  ًورُ.داشتٌذ؟ ّایی ٍیژگی چِ ًظاهیِ هذارسٍ  ؟ چگًَِ تاسیس شذ سرتذاراى حىَهت -3.


