
 :نام و نام خانوادگی      دبستان غیر دولتی اقبال الهوری                 دوم:  نوبت            مطالعات :سواالت امتحانی درس    .به نام خدا 

1 
 ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ایران با کدام کشور را تشکیل می دهد؟

 ☐عراق: د                       ☐ارمنستان:  ج                   ☐آذربایجان: ب                   ☐ترکیه : الف         

2 
 نیروگاه اتمی ایران در کدام شهر واقع است؟ 

 ☐سمنان:د                         ☐  کرمان: ج                       ☐بوشهر : ب                  ☐زنجان:  الف        

3 
 مهمترین علت گسترش علوم و فنون در دوره ی اسالمی چه بود؟

 ☐راه سازی: د              ☐تعالین دین اسالم: ج    ☐حمایت از دانشمندان: ب   ☐تجارت و بازرگانی: الف       

4 
 ایران با کدام کشور طوالنی ترین مرز را دارد؟

 ☐عراق: د                          ☐ارمنستان : ج                    ☐عربستان: ب           ☐ترکمنستان: الف       

5 
 کدام یک از رود های زیر به دریای عمان می ریزد

 ☐اروندرود: د                               ☐سرباز: ج                     ☐هندیجان: ب               ☐جراحی: الف      

6 

 :در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید

 .ممنوع است........ تا ....... صید ماهی در دریای خزر از :  الف  

 .می گویند............ به استفاده از فکر و تجربه ی دیگران : ب  

 .بود............ موسس مدارس نظامیه، یکی از وزیران ایرانی به نام : ج   

 .در ایران می ریزد.......... سر چشمه می گیرد و به دریاچه .......... رود هیرمند از کشور: د  

7 

 مشخص کنید   ☒و  ☐درست و نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت  

 ☐.صاحبان فروشگاه ها به کارگاهای تولید پوشاک سفارش دوخت می دهند:  الف

 ☐.ساحلی جنوب کشورمان استبندر نکا از شهر های : ب

 ☐.انرژی هسته ای، از جمله انرژی های قابل تجدید است: ج 

 ☐ .پیامبر اسالم پس از هجرت از مکه به مدینه حکومت اسالمی تشکیل داد: د

 دریای خزر ایران  را به کدام کشورها مربوط می کند؟ 8

 انواع ماهیان خاویاری را نام ببرید؟ 9

 مورد از عوامل موثر در پیشرفت های علمی مسلمانان را نام ببرید؟چهار  11

 منابع گاز ایران در جنوب را نام ببرید؟ 11

 محصوالت صادراتی ایران در دوره ی صفویه را نام ببرید؟ 12

 خور ها برای چه کاری مناسب هستند؟ 13

 دالیل حمله ی نظامی عراق به ایران را بنویسید؟ 14

15 
 از رود های زیر به کجا می ریزند؟ هر کدام

 )................(سفید رود)..............(                    قزل ایرماق 

 کدام شهرها ی ایران در دوره ی اسالمی رصد خانه داشتند؟ 16

 ایران کدامند؟ ترین شهرهایپرجمعیت  17

 


