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)) آنچه هستی هدیه ی خدا برتو و آنچه می شوی ، هدیه ی تو بر خداست . پس بی نظیر باش ((                   

مشخص کنید .)×( پاسخ درست را با عالمت 

(( ایران در کدام قسمت بدست می آید ؟ نفتبیش تر منابع ))-1 

⃞( جنوب و شمال شرقی4                ⃞(شمال شرقی و شرق  3          ⃞ ( شمال و جنوب غرب2                ⃞( جنوب و جنوب غربی  1  

  2 -کدام گزینه نادرست می باشد ؟ 

  ⃞(صادرات و واردات نفت و گاز ، بزرگ ترین تجارت در جهان امروزی است .1 

⃞(انرژی های ))نو(( مانند انرژی خورشید ، آب و باد تمام نمی شوند .2 

⃞(از انرژی باد می توان در تمام جاهای کشور به خوبی استفاده کرد .3   

⃞( انرژی هسته ای قابل تجدید نیست .4   

مهم ترین صادرات ایران در دوره ی صفویه چه بود ؟-3 

⃞ ⃞همه ی موارد(4  ( پارچه های زربفت3  ⃞ ( سنگ های قیمتی و خشکبار2    ⃞ابریشم ( 1  

(( موثر در کشاورزی است ؟ )مصنوعیاز عوامل )، فقط کدام یک -4 

⃞هوا (خاک و آب و4  ( نیروی کار و آب3   ⃞( خاک و سرمایه 2    ⃞  ⃞ ( سرمایه و مواد1  

می ریزد ؟ دریا ی عمّانکدام یک از رود های زیر به -5 

⃞( رود هراز4  ⃞(رود مُنِد  3   ⃞ ( رود سرباز2   ⃞ ( سفید رود1  

دین کدام یک از کشورهای همسایه با دیگر کشورها تفاوت دارد ؟-6 

⃞( عراق4  ⃞(پاکستان  3    ⃞ ( افغانستان2  ⃞ ( ارمنستان1  

ت؟اس دریای خزر های کدام یک جزو ماهی -7 

⃞ 2و1گزینه ی (4  ⃞ ( ماهی قباد3   ⃞ ( ماهی کپور2   ⃞ماهی کفال (1  

؟ کدام کشورها در کشف سرزمین های جدید پیشگام بودند -8  

⃞ اسپانیا و آلمان(4      ⃞پرتقال و آمریکا( 3  ⃞  پرتقال و اسپانیا(2   ⃞ آلمان و انگلیس(1   

؟د محمّد جهان آرا(( فرمانده ی سپاه پاسداران کدام شهر بو شهید))-9  

⃞(خرمشهر4   ⃞ ( آبادان3    ⃞ ( اهواز2    ⃞ د( سوسنگر1  

؟کوه های آرارات مرز بین ایران با کدام کشور همسایه است -10  

⃞افغانستان( 4             ⃞ ترکیه ( 3    ⃞  پاکستان(2     ⃞ عراق( 1   

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید -1
ستند ؟ه( چه نوع زمین هایی برای کشاورزی مناسب الف    

یک کیلو گرم اورانیوم معادل سوختن چند بشکه ی نفت ، انرژی تولید می کند ؟ ب(  

( کدام یک از امامان بزرگوار ما کالس های درس و شاگردان زیادی داشتند  ؟ ج   

؟ جنگ تحمیلی عراق بر ایران چند سال طول کشیدد(   

عبارات زیر را با کلمه های مناسب کامل کنید . -12 
ن نباشی . امیر مومنان می فرمایند : با .................. همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از ....................... جدا شو تا از آناالف(    

.....................و........................... دو فعالیت مهّم کشاورزی هستند . ب(    

ات آنها نظیر گازوئیل و بنزین ، ....................... می گویند . ( به زغال سنگ ، نفت و گاز و مشتقج   

معروف ترین بیمارستان دوره ی اسالمی  توسط ...................................... در بغداد بنا شد  د(   

 عبارت های زیر را با دقّت بخوانید و درست ویا غلط بودن آن را با )ص( و )غ( مشخص کنید . -13 
نقشه ی گردشگری ، نقشه ای است که روی آن ، مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده می شود . الف( 

  میدان امام )نقش جهان ( به فرمان شاه عباس صفوی ساخته شد (ب 

.شب ساعت پیک یا اوج بار می گویند11تا 9به ساعت (ج  

  بخارا تحقیق می کرد .ابوعلی سینا در زمان ساسانیان در کتابخانه ی  (د 



پاسخ درست را از بین کلمه های داده شده انتخاب کنید و جلوی هر عبارت بنویسید-14

رزمندگان در این عملیات توانستند نیروی دشمن در خرمشهر را در هم بشکنند .  الف( 

             در این شهر نیروگاه بادی وجوددارد ب( 

زیینی و مرجان ها (  از بزرگ ترین زیستگاه های موجودات دریایی .) ماهی های ت پ(   

         این دو،  از محصوالت مناطق گرمسیری است  .  (ج

وشته شده است .  برخی کتیبه های این مسجد به قلم استاد علیرضا عباسی ند(    

به سواالت زیر پاسخ دهید   :    

مورد (   3)در شهر های بندری مردم بیش تر چه نوع فعالیت هایی دارند و به چه کارهایی مشغول هستند  -15  

مورد (  2کشت گلخانه ای چه برتری هایی نسبت به سایر کشت ها دارد ؟)  -16 

واژه های زیر را تعریف کنید . -17 

 استعمار گر :

مستعمره : 

لباس از تولید تا مصرف چه مراحلی را طی می کند ؟ -18  

به چه برنامه ای ))برنامه ی متعادل (( می گوییم ؟-19 

از علّت های حمله ی نظامی عراق به ایران ، را بنویسید  ؟دو مورد -20  

⃞نیاز به تالش                       ⃞قابل قبول                       ⃞خوب                        ⃞:                 خیلی خوب ا رزشیابی توصیفی 

عملیات بیت المقدس 

پسته و خرما

عملیات والفجر 

مسجد امام 

مسجد شیخ لطف اهلل 

 یزد   دریای خزر گندم و جو  منجیل 

دریای عمان و خلیج فارس



 98پاسخنامه ی در س مطالعات اجتماعی نوبت صبح خرداد

1-1      2-3       3-4        4-1       5-2      6-1     7-4      8-2       9-4     10-3

الف( دشت های هموار یا جلگه های آبرفتی و حاصل خیز-11

ج( امام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع(              12000ب( 

 سال  8د( 

یلیبدان             ب( زراعت و باغداری         ج( سوخت های فس –الف( نیکان  -12

د( عضدالدوله دیلمی  

الف(ص                  ب( ص              ج( غ                  د(غ-13

الف( بیت المقدس      ب( منجیل              پ ( خلیج فارس و دریای عمان          ج( پسته و خرما-14

د( مسجد امام 

ماهیگیری و.............. –تعمیر کشتی ها  –انبارداری  –بارگیری و باراندازی کاالهای کشتی -15

بیش تر محصوالت را در تمام فصول سال می توانیم کشت کنیم -2 –در مصرف آب صرفه جویی می شود -16

کنداستعمارگر: کشوری که به بهانه ی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت -17

مستعمره : به سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند 

ابتدا از نخ پارچه درست می شود سپس پارچه از عمده فروشان خریداری می شود و بعد در کارگاه ابتدا الگو رسم می شود و-18

می شود که به آن  و هر قسمت توسط افراد دوختهبرش می دهد  ی کوچک و بزرگ برشکار از روی الگو پارچه ها را در اندازه ها

 .خط تولید  می گویند 

برنامه ای که در آن خواب و استراحت کافی و سایر فعالیت ها به اندازه باشد-19




