
 (نمونه سوال مطالعات اجتماعی)بهمن 02آمادگی برای آزمون 

 ؟است نادرستچه تعداد از جمالت زیر (1 

 .بودند  ا آموختهه کاغذسازی را از چینیفنّ مسلمانان  (الف

شان برای ایجااد  کردند و خود بعضی از فرمانروایان مسلمان از دانشمندان و هنرمندان حمایت میی اسالمی  در دوره (ب

 .نددش یشقدم میپکتابخانه، مدارس و مراکز علمی 

 . دهای یونان و ایران را به زبان عربی ترجمه کردن تآثار علمی ملّ ی اسالمی در دوره مسلمانان( ج

 سه( 4 دو( 3 یک (0 صفر( 1

 ؟قرار داشت ی اسالمی در کدام شهرها های معروف دوره نظامیه(0 

 نیشابور ا ری (0  بخارا ا اهواز  (1

 اصفهان ا بغداد (4  اد ا نیشابور دبغ( 3

 ؟شود اسی در کدام یک از بناهای تاریخی اصفهان دیده میاستاد رضا عبّ مینیاتورهای  نقّاشی(3 

 قاپو عالیکاخ  (0   ریهبازار قیص (1

 اهلل لطف  د شیخجمس (4  مسجد جامع عباسی( 3

 ؟نیستکدام گزینه صحیح (4 

 .شاه اسماعیل حکومت صفوی را تأسیس کرد و اصفهان را به پایتختی برگزید (1

 .اهلل بود لطف  آغاز ساخت بنای مسجد امام بعد از مسجد شیخ(0

 . علیرضا عباسی هم زمان با به حکومت رسیدن شاه عباس اول متولد شد( 3

 . اوج شکوفایی ایران در زمان حکومت شاه عباس اول بود (4

 ؟گنجد نمیی متعادل روزانه  کدام گزینه در یک برنامه(5 

 .استراحت کنیمروز  ساعت در شبانه 8تا  7بین  (1

 .یمحدود یک ساعت برای نماز و عبادت وقت بگذار (0

 .حدود دو ساعت به تفریح اختصاص دهیم( 3

 .حدود چهار ساعت به تماشای تلویزیون اختصاص دهیم (4

 

 

 

 

 



 (نمونه سوال مطالعات اجتماعی)بهمن 02آمادگی برای آزمون 

 :پاسخ

 «سیدحجت شریعتمداری» (یدرس کتاب 53 ی  صفحه –؟شدی اسالمی  سترش علوم و فنون در دورهچه عواملی موجب گ) -«1» ی نهیگز   -1

 .ی عبارات صورت سؤال صحیح است همه

 «الهام رضایی» (یدرس کتاب 54 ی  صفحه –؟شدی اسالمی  چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره) -«3» ی نهیگز   -0

 . ها هستند تقلیدی از آن ،های امروز که دانشگاهمعروف بودند  اسالمیی  های نیشابور و بغداد در دوره نظامیه

 «فاطمه ایلخان» (یدرس کتاب 33 ی  صفحه – نصف جهان ؛اصفهان) -«0» ی نهیگز   -3

 . شود دیده می ،های مینیاتوری زیبایی که کار استاد رضا عباسی است اشینقّ قاپو، ی کاخ عالیها تاالرها و اتاقدر داخل 

 «فاطمه ایلخان» (یدرس کتاب 34 ی  صفحه –صفویه شکوفا شد؟ ی دورهچرا فرهنگ و هنر در ) -«1» ی نهیگز   -4

پایتخات  . )به پایتختی برگزیده شاد  اول ولی اصفهان در زمان شاه عباس ،شاه اسماعیل اول حکومت صفوی را تأسیس کرد

 (.شاه اسماعیل شهر تبریز بود

 «سامان مشهدویی» (یدرس کتاب 36 و 38 ی  ها صفحه – ی متعادل ی روزانه برنامه) -«4» ی نهیگز   -5

 ساعت برای تماشای تلویزیون مناسب نیست 4اختصاص دادن 

  


