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 در هریک از جمالت زیر یک عبارت نادرست وجود دارد آن را اصالح کنید :

پر تکلم ترین گروه های زبانی در آسیای جنوب غربی هستند. "عربی، فارسی، انگلیسی و ترکی  "زبان های  –الف 

 مغوالن در زمان سلجوقیان به ایران هجوم آوردند. –ب 

 بیشتر مردم اروپا پیرو دین کاتولیک هستند. –ج 

 یکی از کارهای ارزشمند خواجه رسید الدین فضل اهلل تشویق هالکو به ساختن رصد خانه مراغه بود. -د
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2

( مشخص کنید. ×پاسخ صحیح را با عالمت ) 

کدام یک از موارد زیر عناصر ارتباطی نمی باشند ؟ –الف 

رسانه                           پیام                               گیرنده                         فرستنده 

کدام یک از موارد زیر از خدمات دولت الکترونیم محسوب می شوند ؟ –ب 

فعالیت علمی  آموزش                     امنیت و نظارت  صدور گواهینامه 

لقب سلطان رکن الدین از جانب خلیفه عباسی به چه کسی داده شد ؟ –ج 

سلطان سنجر  ملک شاه                        آلب ارسالن  طغرل 

به سندی که در آن دولت درآمد ها و هزینه های یک ساله کشور را معین می کند چه می نامند ؟ –د 

اوراق                         بودجه                     صورت حساب                           مالیات 

2

2

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 در شرق آمریکای شمالی، توده های کوهستانی قدیمی ....................... قرار دارد. –الف 

 مردم استرالیا به زبان ........................ صحبت می کنند. –ب 

آثار منفی رسانه هی جمعی آگهی بازرگانی است که ............................ را در جامعه تشویق می کند. –ج 

 والنی ترین رود جهان رود .................. است.ط –د 
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 من کیستم :

) .......................... ( الف ( در دادگاه مدارک خواهان و خوانده را مطالعه می کنم و از آنها می خواهم دالیل خود را بیان کنند.

حکم من باید توسط رهبر امضاء و تایید شود.) ................ (مردم انتخاب شدم برای شروع به کار ب ( پس از آنکه با رأی اکثریت 
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 در رابطه با مدارس نظامیه به سوالت زیر پاسخ دهید.

 بنیانگذار این مدارس چه کسی بود ؟ –الف 

مهم ترین مدارس در کدام شهر ها بود ؟ ) دو مورد ( –ب 

 نام یکی از اساتید بزرگ این مدارس را بنویسید. –ج 
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ادامه ی سواالت در صفحه ی بعد
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استراتژیک جهان به شمار می رود ؟چرا منطقه جنوب غربی آسیا از مناطق  6 
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 7 مورد 4چه عواملی باعث کاهش جمعیت در آفریقا شده است ؟ذکر 
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 در رابطه با ببرهای اقتصادی آسیا به سواالت زیر پاسخ دهید :

 هدف اقتصادی این کشور ها را بنویسید. –الف 

نام دو کشور از چهار کشوری که به این نام معروفند را ذکر کنید. –ب 

نام دو محصول که در تولید آن پیشرفت کرده اند را بنویسید. –ج 
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محمد به همراه خانواده اش قصد دارند تابستان در یک سفر تفریحی از کشور استرالیا دیدن نمایند :

 نام یکی از جاذبه های گردشگری طبیعی که آنان می توانند از آن بازدید کنند را بنویسید. –الف 

آنان می خواهند به دو بندر مهم استرالیت که از مراکز کشتی سازی است دیدن کنند. –ب 
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.اقدامات هالکو خان را بنویسید 11 
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جدول زیر را کامل کنید :

درهقلهویژگی

جواناروپای 

اروپای پیر
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ابوالفضل یک نوجوان عراقی است که متأسفانه کشور او از نظر اقتصادی پیشرفت زیادی نکرده و وضعیت چندان مناسبی ندارد. 

علت این امر چیست ؟ 12 


