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 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  

 ؟منظور از دولت و سازمانهای وابسته به آن کدام نهاد است(1

 وزارت کشورد(قضاییه                        ج(                          مجریهب(                       مقننهالف(

 ؟وسیع ترین قاره جهان چه نام دارد (2

 اقیانوسیه و استرالیاد(           آفریقا              ج(                             اروپاب(          آسیا             الف(

 ؟مهمترین دین مردم منطقه جنوب غربی آسیا چسیت 3)

 اسالمد(                       بودایی ج(                        یهودیتب(                 مسیحیتالف(

 ؟مقر اصلی سازمان ملل در کدام شهر است(4

 د(شیکاگو                     ج(نیویورک                     ب(لس آنجلس           الف(واشنگتن      

2 

       جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

 .پیامبر ایمان آوردندنخستین کسانی بودند که به  -----------و  ----------(1

.ب جرم شده است مجازات مشخص می کندکمربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرت ---------دعاوی (2  

.شاعر معروف از دانش آموختگان مدارس علمیه بود --------عالم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه و  --------(3  

.طوالنی ترین رود جهان است --------- طوالنی ترین رود اروپا و --------(4  

 2         

 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. ج

.هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند بازخورد نام دارد(1  

.گویندبه گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند انصار می (2  

.یکی از کارهای ارزشمند خواجه نصیرالدین توسی تشویق هالکوخان به ساختن رصدخانه مراغه بود(3  

توان به عنوان  (از مهمترین علل عدم پیشرفت قاره آفریقا استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابع آنها بوده است که از آن می4

 علل داخلی نام برد.

بیش از سی میلیون نفر پرجمعیت ترین شهر آسیا است.(توکیو پایتخت ژاپن با 5  

(یکی از جزایر مهم و بزرگ اقیانوسیه کشور نیوزلند است.6  

5/1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

 نمره( 5/0)؟چیست  تحلیف منظور از (1

نمره( 5/0)؟شعار سربداران چه بود(2  
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نمره(55/0)؟ناهمواریهای قاره آسیا را نام ببرید(3  

 

نمره( 55/0؟)نواحی پست و خشک در جنوب غربی آسیا را نام ببرید(4  

 

نمره( 5/0) ؟دو قله مرتفع قاره آفریقا را نام ببرید(5  

 

نمره( 5/0) ؟چه نژادهایی در قاره آمریکا وجود دارد(6  

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه

 نمره(1)؟خوش دین اسالم را پذیرفتندچرا ایرانیان داوطلبانه و باروی (1

 

 

نمره(1)؟در مورد اوج قدرت سلجوقیان توضیح دهید(2  

 

 

نمره(1)؟حمله مغوالن به ایران چه نتایج زیانباری به همراه داشت(3  

 

 

نمره(1)؟دلتاها چگونه پدید می آیند(4  
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نمره(1؟)جایگاه چین را در اقتصاد آسیا تعریف کنید(5  

 

 

 

نمره(1) بخش وسیعی از جنوب غربی آسیا چگونه است؟آب و هوای (6  

 

 

نمره(5/1)مورد3؟چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است(5  

 

 

 

نمره(5/1)؟سه مکان مقدس را با ذکر کشور در منطقه جنوب غربی آسیا نام ببرید(8  

 

 

نمره(1)؟اروپای پیر را با اروپای جوان مقایسه کنید(9  

 

 

 

 نمره(1طبیعی قاره استرالیا را بیان کنید؟) یها (ویژگی10

   

 

باشید موفق  

 


