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 70/6031 /70  :تاریخ امتحان               ویـرضاداره کل آموزش و پرورش خراسان                                                            

 دقیقه 17 مدت امتحان                  وارـرشتخشهرستان مدیریت آموزش و پرورش                                                      :نام

 2 :تعداد صفحات                          مـهشت :پایه مطالعات اجتماعیامتحان                                       :نام خانوادگی

 قابوسی :نام دبیر                                          35  - 31سال تحصیلی                                یگانه  :نام آموزشگاه
   

 

   (نمره2). مشخص کنید(  ضربدر)صحیح و غلط بودن جمالت زیر را با عالمت  –6 

 )     (  غ )      (     ص        .مشهد توسط شاهرخ بنا گردید مسجد گوهر شاد در -

 )     (  غ )    ( ص       .زمین شناسی اروپای جنوبی را اروپای پیر می گویند از نظر -

 )     (  غ )    ( ص  .    نابودی خالفت عباسی حکومت ایلخانان را تاسیس کرد خان پس ازهالکو -

 )     (     غ )   ( ص   .    خود جمعیت کمی داردقاره افریقا نسبت به وسعت  -

   (نمره2) .را انتخاب کنید صحیحگزینه  – 2

 )   (سامانیان )   (  ج صفاریان )   (  ب  طاهریان )   ( کدام سلسله مورد تایید خلفای عباسی نبود  الف سلجوقیان  -

 )    (  د هالکو خان )   ( ج اولجایتو )   ( ب غازان خان )   ( گنبد سلطانیه در زمان کدام ایلخان بنا شد الف ابوسعید  -

 )   (  د دو رگه )  ( ج سیاه پوست )    ( ب سفید پوست )    ( نژادی هستند  الف زردپوست افریقا از چه  مردم شمال -

 )    ( د آل زیار)   ( ج بنی امیه )   ( ب طاهریان )   ( برمکیان وزارت کدام سلسله را بر عهده داشتند الف عباسیان  -

   (نمره2) .(دو کلمه اضافی است. )کنید کاملده از کلمات داده شده جاهای خالی را با استفا – 0

 (مساجد  –بازخورد  –آمازون  –نیل  –رسانه  –یاسا ) 
 

   .نام دارد و به دریای مدیترانه می ریزد..........طوالنی ترین رود جهان  -

    .تشکیل می شد..............پس از ورود اسالم به ایران کالس های درس نخست در -

    .می گفتند............به دستورات چنگیز خان  -

   .نام دارد..............هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند   -
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   (نمره 6)هدف از تشکیل شرکت های تعاونی چیست ؟  -4

   (نمره 6) .را نام ببرید( ع  )ین ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی مهمتر  -5

   (نمره 6) بهانه حمله مغوالن به ایران چه بود ؟ -1

   (نمره 6)چرا در مشرق و جنوب شرقی آسیا تراکم جمعیت زیاد است ؟  -0

   (نمره 6) .از جاذبه های گردشگری افریقا را نام ببرید دو مورد -8

   (نمره 6)ی آسیا منطقه ای پرتنش است ؟ چرا جنوب غرب-3

   (نمره 6) .کشورهای صنعتی اروپا را نام ببرید -67

   (نمره 6) .که از مراکز صنایع کشتی سازی و شیمیای به شمار می روند را نام ببرید دو بندر مهم استرالیا -66

   (نمره 6) .مهمترین عواملی که موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی شده اند را نام ببرید -62

   (نمره 6)در گذشته چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره آفریقا جلوگیری کرده است ؟  -60

   (نمره 6) .فالت های آسیا را به ترتیب از غرب به شرق را نام ببرید -64

   (نمره 6)؟ سامانی چه کسانی بودند وزیران بزرگ دوره -65

   (نمره 2) .گزینه های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید-61

 استرالیا                                                          رئیس جمهور         

 اقیانوسیه                                                   مسجد االقصی          

 اجرای قانون                                                     صخره ی مرجانی   

 قبله اول مسلمین                                                نیوزیلند                       

 

 .لطفاً پاسخ سئواالت تشریحی را در ادامه و پشت همین برگ امتحانی بنویسید :دانش آموز عزیز

    


