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مطالعات اجتماعیدرس:       پاسخنامه ی  

درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید                                           (1  

 الف(درست    ب(نادرست    ج(نادرست     د(درست

خالی را با کلمات مناسب پر کنید( جاهای 2  

 الف(زراعت و باغداری  ب(سوخت های فسیلی  ج(پاسپورت یا گذرنامه   د(آبادکردن   ه(قشم

( گزینه ی مناسب را عالمت بزنید3  

3د(     1ج(      2ب(   4الف(  

( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید4  

از فکر و تجربه ی دیگران استفاده کردن :مشورت  

آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند :تنگه  

شب ساعت اوج مصرف یا پیک می گویند 11تا7به ساعت :اوج بار  

همه ی کسانی که درکارگاه مشغول کارهستند و بخشی از کار تولید را انجام می دهند تا کاال به صورت :خط تولید  

 نهایی آماده شود به این همکاری خط تولید گفته می شود

 



از وقایع زیر مربوط به کدام قرن است؟ (هریک5  

نیمه ی دوم قرن هفتم-الف(نیمه ی اول قرن هفتم  

 ب(نیمه ی اول قرن دهم

 ج(نیمه ی اول قرن سیزدهم

 

( پاسخ کامل دهید6  

زیرا آرامش روانی افراد را بر هم می زند و مشکالتی به وجود می آورد.الف(  

گیاهان است که به وسیله ی آن می توان هر محصول را در هر  ایجاد یک محیط مصنوعی و روشی نو برای کشتب(

منطقه ی آب و هوایی و در همه ی فصول سال کشت کردزیرا آبو هوای گلخانه،گرما،نور و رطوبت را می توان با دستگاه 

 های مختلف،متناسب با نوع محصول،تنظیم کرد

و همان جا نیز زندگی می کردندو د علم می آموختندج(نظامیه ها مدارسی بودند که در آن ها عده ی زیادی از افرا

امیر کبیرحکومت،خرج تحصیل و زندگی آن ها را تامین می کرد.  

 د(دین:مردم همه ی کشورهای همسایه به جز ارمنستان مسلمان هستند

 زبان:زبان رسمی کشور افغانستان و تاجیکستان فارسی است

نجا می شدند در حالی که هدف اصلی آن ها غارت منابع این کشورها استه(آن ها به بهانه ی آباد کردن کشورها وارد آ  

ساله به پایان رسید8ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ی صلح،اعالم کرد و جنگ1367و(سرانجام در سال  

 ی(باز پاسخ و توسط دانش آموز ارزیابی می شود

ک دریاچه محسوب می شودن(دریای خزر به اقیانوس راه ندارد و به همین دلیل ی  

 

  

 

      
  


