
 مهربان و بخشنده خداوند نام به

خانوادگی: نام و نام

 کالس: شماره

دانش آموز عزیزم ، با یاد و نام خدا و با دقت و آرامش به سواالت خواسته شده پاسخ دهید.

بارمسواالت 

:جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید 1

□غلط           □صحیح                                در دوره سلجوقیان زبان فارسی در آسیای صغیر رواج یافت.الف( 

□غلط           □صحیح             .تیمور فتوحات مغوالن را در ایران و سایر بخش های جهان اسالم کامل کردب( 

□غلط           □صحیح                               استعمار یکی از عوامل داخلی توسعه نیافتگی قاره افریقا است.ج( 

□غلط           □صحیح              ژاپن و هنگ کنگ ببرهای اقتصادی آسیا لقب گرفته اند.کره جنوبی، تایوان، د( 

2

نتخاب کنید 2 ا  .گزینه مناسب را 

سومین مسجد مهم مسلمانان کدام است؟الف( 

لحرام لنبی            □ب( مسجد االقصی            □الف(مسجد ا ا □د( مسجد جمکران            □ج( مسجد 

 سواحل کدام دریا در تابستان آب و هوای گرم و خشک دارد؟ ب( 

□ د( اقیانوس هند                 □ ج(دریای مدیترانه                        □ب(دریای خزر                     □ الف( خلیج فارس

ج( مدارس نظامیه توسط چه کسی ساخته شد؟

□د( غازان خان     □ج( خواجه نظام الملک توسی        □ ب( خواجه نصیرالدین توسی                    □الف( هالکو خان 

 گیرد؟ تعاون قرار نمی ها و اشکال کدام یک از موارد زیر در گروه جلوهد( 

□ پرداخت وام (د                        □هدیه دادن  (ج                         □قرض دادن  (ب     □ اظهار دوستی و محبت (الف

1

ا کلمات مناسب پر کنید 3 :جاهای خا لی را ب

 ......................پدید آمده است رکزی استرالیا از آبرفت رودجلگه مالف( 

 مهم ترین کشور صنعتی آسیا ................... است-ب(

................ تشکیل شدر د س های درس نخستالم به ایران کالسپس از ورود اج( 

 .......................می گفتندورات چنگیز خان به دستد( 

 پر آب ترین رود جهان ............. نام دارد.و( 

 قاره آسیا از طریق .............. از آمریکا جدا می شود. ه( 

3

.گزینه های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید 4

  اقیانوسیه   □ □ مسجد االقصی 

 قبله اول مسلمین   □  □ رئیس جمهور 

  استرالیا   □  □        نیوزلند  

 اجرای قانون   □ □صخره ی مرجانی  

1

:به سواالت زیر پاسخ بدهید

برای هریک از موقعیت های زیر یک رفتار مناسب بنویسید 5

:ی خشمگین هستیموقتی از دست کس -الف

: وقتی کسی از دست ما عصبانی است -ب  

1

1منظور از اوراسیا چیست؟6

1.اند را بنویسید الجزایرِی آسیا با آن مواجه دو سانحه طبیعی را که کشورهای مجمع7

ناحیه یک-داره آموزش و پرورش مشهدا  

 دبیرستان دوره اول 

نوبت دوم –آزمون مطالعات اجتماعی 

نام دبیر:
 مدت امتحان:  30 دقیقه 

تاریخ امتحان:   /   / 1400 
تعداد سوال:   20 سوال

 ردیف
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1.دو بندر مهم استرالیا که صنایع کشتیسازی و صنایع شیمیایی در آنها رونق دارد را بنویسید8

1است؟( مهم و تاثیرگذار)ای استراتژیک  غربی آسیا منطقه با ذکر دو دلیل توضیح دهید که چرا منطقه جنوب9

1.5گرفتن کشتی ها مناسب نیست؟ چرا کناره های قاره آفریقا برای پهلو 10

1.5بنویسید. را جوان اروپای های ویژگی 11

1.5 ببرید. نام یافتگی توسعه این برای دلیل سه باشد. می یافته توسعه های قاره جزو شمالی آمریکای قاره 12

1.5درمورد قیام سربداران توضیح دهید.  13

دارد. قرار قاره کدام در زیر طبیعی های پدیده از کدام هر

قاره ............  فالت تبتالف( 

قاره ............  رود دانوبب( 

قاره ............  رشته کوه راکیج(

قاره ...........  صخره های مرجانی د(

2

20نمرات جمع
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 : جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید 1

 □غلط          ×صحیح                                در دوره سلجوقیان زبان فارسی در آسیای صغیر رواج یافت.الف( 

 □غلط          ×صحیح             .تیمور فتوحات مغوالن را در ایران و سایر بخش های جهان اسالم کامل کردب( 

   ×غلط           □صحیح                               استعمار یکی از عوامل داخلی توسعه نیافتگی قاره افریقا است.ج( 

 ×غلط           □صحیح              ژاپن و هنگ کنگ ببرهای اقتصادی آسیا لقب گرفته اند.کره جنوبی، تایوان، د( 

2 

نتخاب کنید 2 ا  .گزینه مناسب را 

 سومین مسجد مهم مسلمانان کدام است؟الف( 

لحرام  لنبی            ×ب( مسجد االقصی            □الف(مسجد ا ا  □د( مسجد جمکران            □ج( مسجد 

  سواحل کدام دریا در تابستان آب و هوای گرم و خشک دارد؟ ب( 

 □ د( اقیانوس هند                 × ج(دریای مدیترانه                        □ب(دریای خزر                     □ الف( خلیج فارس

 ج( مدارس نظامیه توسط چه کسی ساخته شد؟

 □د( غازان خان     ×ج( خواجه نظام الملک توسی        □ ب( خواجه نصیرالدین توسی                    □الف( هالکو خان 

  گیرد؟ تعاون قرار نمی ها و اشکال کدام یک از موارد زیر در گروه جلوهد( 

 × پرداخت وام (د                        □هدیه دادن  (ج                         □قرض دادن  (ب     □ اظهار دوستی و محبت (الف

1 

ا کلمات مناسب پر کنید 3  :جاهای خا لی را ب

 دارلینگ   ......................پدید آمده است رکزی استرالیا از آبرفت رودجلگه مالف( 

 اپنژ   مهم ترین کشور صنعتی آسیا ................... است-ب(

 مسجد   ................ تشکیل شدر د س های درس نخستالم به ایران کالسپس از ورود اج( 

 یاسا   .......................می گفتندورات چنگیز خان به دستد( 

 آمازون  پر آب ترین رود جهان ............. نام دارد.و( 

 برینگقاره آسیا از طریق .............. از آمریکا جدا می شود. ه( 

3 

 .گزینه های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید 4

  اقیانوسیه   □                      □          مسجد االقصی                                      

  قبله اول مسلمین   □                      □            رئیس جمهور                                     

  استرالیا   □                      □                  نیوزلند                                       

 اجرای قانون   □                      □     صخره ی مرجانی                                       

1 

  :به سواالت زیر پاسخ بدهید 

  برای هریک از موقعیت های زیر یک رفتار مناسب بنویسید 5

 :ی خشمگین هستیموقتی از دست کس -الف
 بشماریم و نفس عمیق بکشیم 10تا  1با ذکر یاد و نام خدا از 

: وقتی کسی از دست ما عصبانی است -ب  
 به آرامی از او سوال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علت چیست؟

1 

 منظور از اوراسیا چیست؟ 6
 انان دو قاره آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیده اندبعضی از جغرافید

1 

 .اند را بنویسید الجزایرِی آسیا با آن مواجه دو سانحه طبیعی را که کشورهای مجمع 7

 لرزه زمین
  سونامی
 آتشفشان

1 

 .سازی و صنایع شیمیایی در آنها رونق دارد را بنویسید دو بندر مهم استرالیا که صنایع کشتی 8

 ملبورن و سیدنی

1 

 است؟( مهم و تاثیرگذار)ای استراتژیک  غربی آسیا منطقه چرا منطقه جنوب  9
 ا، اروپا و آفریقا قرار دارد. این منطقه در کانون اتصال سه قاره آسی

 نبار مهم انرژی در جهان استا
 م است الکانون جهان اس-
 

1.5 
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 گرفتن کشتی ها مناسب نیست؟ چرا کناره های قاره آفریقا برای پهلو 10

 نیست مناسب بنادر ساختن برای و است بریدگی بدون و صاف زیرا

1 

 بنویسید. را جوان اروپای های ویژگی 11

 مرتفع و بلند های خوردگی چین

 تیز نوک و بلند های قله

 شکل وی های دره و تند شیب با هایی دامنه

 

1.5 

  ببرید. نام یافتگی توسعه این برای دلیل سه باشد. می یافته توسعه های قاره جزو شمالی آمریکای قاره 12
 ی منابع معدنی و زیر زمینی فراوان است.دارا
 دوم جهانی جنگ صحنه از بودن دور

 کشورها سایر متخصصان و نخبگان جذب

1.5 

 درمورد قیام سربداران توضیح دهید.  13

ن سبزوار به رهبری شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری علیه ظلم و ستم حاکمان محلی قیام کردند بعد از مرگ اخرین ایلخان مغول مردم روستای باشتی

 و با شعار سربه دار می دهیم ولی تن به ذلت نمی دهیم موفق به تشکیل حکومت سربداران در خراسان شدند.

1.5 

 دارد. قرار قاره کدام در زیر طبیعی های پدیده از کدام هر 

 آسیا قاره ............                   فالت تبتالف( 

 اروپا قاره ............                   رود دانوبب( 

 آمریکاقاره ............               رشته کوه راکیج(

 استرالیاقاره ...........         صخره های مرجانی د(

2 

 20  نمرات جمع 
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