


 

 به نام خدا

 امتحان مطالعات اجتماعی                   نام و نام خانوادگی .....................................

 گزینه صحیح را انتخاب کنید

 مهم ترین وسیله مطالعه جغرافیا کدام است ؟ (1

 کره جغرافیاالف( کتاب               ب( فیلم                      ج( نقشه                د( 

 مرکز استان خراسان رضوی کدام شهر است ؟ (2

 الف( تهران              ب( مشهد                    ج(کرمان                 د( قم

 کدام یک از جهت های زیر جهت اصلی است ؟ (3

 الف(جنوب غربی        ب( غرب                    ج(شمال غربی           د(شمال شرقی

 وال را دانش جغرافیا جواب می دهد ؟کدام س (4

 الف(چگونه آن اتفاق افتاد ؟     ب(چرا آن حادثه اتفاق افتاد؟     ج(آب و هوای منطقه چطور است؟

 اولین ابزار های انسان بیشتر از چه جنسی بودند ؟ (5

 الف( سنگی             ب( چوبی                    ج( شیشه ای             د( آهنی

 ن ترین نقطه کره زمین کدام است ؟پایی (6

 الف( قطب شمال        ب( قطب جنوب           ج( قطب نما             د(کره جغرافیایی

 جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید 

 پایتخت کشور ایران شهر ................................... است (7

 ........................ شهر هر استان را به عنوان مرکز آن استان انتخاب می کنندمعموال ............................ و . (8

 شهرهای بزرگ شهرهایی هستند که بیشتر از ................................ نفر جمعیت داشته باشند (9

 اداره هر روستا بر عهده ................................... آن روستا می باشد (11

 م شهر ............................... بودالپایتخت تمدن ای  (11

 ایالمی ها قبل از خط میخی از خط .................................. استفاده می کردند (12

 می..................آنچه در گذشته اتفاق افتاده تحقیق می کنندکسی که درباره زندگی انسان ها و به (13

 گویند 

 ................................. تهیه می شود نقشه به وسیله (14

 سواالت زیر را به طور کامل پاسخ دهید

 راهنمای نقشه چه کمکی به انسان می کند ؟ (15

 

 تشخیص می دهیم ؟بدون استفاده از قطب نما جهت های اصلی را چگونه  (16

 



 

 

 را توضیح دهید دو موردمبادله کاال با کاال چه مشکالتی داشت ؟  (17

 

 ( کامل توضیح دهیدنخستین روستاها چگونه تشکیل شدند ؟ )  (18

 

 

 از تفاوت های زندگی شهری با زندگی روستایی را بنویسید دو مورد  (19

 

 

 تومان پول دارد . او می خواهد یک توپ انتخاب کند . اگر شما جای حسین باشید 25111حسین   (21

 خود را حتما بنویسید دلیلکدام توپ را انتخاب می کنید ؟  با توجه به جدول زیر

 

 قیمت  کیفیت  

 31111 عالی  1توپ شماره 

 21111 خوب 2توپ شماره 

 15111 ضعیف 3توپ شماره 

 11111 خیلی ضعیف 4توپ شماره 

 

پدرِ مهدی به مهدی یاد داده است که همیشه مواظب وسایل و امکانات عمومی باشد زیرا خراب   (21

 است .  الناسحق کردن و آسیب رساندن به آنها 

به نظر شما مهدی برای اینکه به توصیه پدرش گوش کرده باشد باید چه کارهایی را هنگام بازی در 

 بنویسید(دو مورد بوستان و پارک انجام دهد ؟ ) 

 

 

 

 سایه پدر و مادر عزیزتان بر سرتان پایدار باشد ان شاءاهلل


