
 

باسمه تعالي

آموزش و پرورش ...............  ..................... و نام خانوادگينام 03/03/1400 : تاريخ امتحانخراسان رضویاداره كل

مقدم پايهدرسمتوسطه اول شهید كاشانيدبیر: كرمي تمشمطالعات اجتماعي ه : و

ف 
دي

ر
 

 دانش آموز گرامي، لطفا با آرامشِ تمام و دقت كافي و با رعايت زمان، به سواالت زير پاسخ دهید. 

ره »  سؤاالت  «
نم

 

 الف( جمله ی صحیح و غلط را انتخاب كنید.  1

ص  غ  کانال پاناما اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل می کند. -1

 ص  غ  طوالنی ترين رود جهان دانوب است. -2

ص                غاز نظر زمین شناسی به مناطق شمال اروپا، اروپای جوان می گويند.                                           -3

 ص                غ                         ز انباشته شدن آبرفتها در مصب رودها، دلتا به وجود می آيد.                        ا -4

2 

 ب( گزينه ی صحیح را انتخاب كنید. 2

وسیع ترين و پرجمعیت ترين قاره ی جهان چه نام دارد؟  -1

 آمريکا ت(   اروپاپ(   آسیا ب(    آفريقاالف( 

؟نمی شودکدام کشور جزء کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان محسوب   -2

 آلمانت(   برزيلپ(    ژاپنب(    نیوزيلندالف( 

کدام کشورهای اروپايی از نظر جذب گردشگر موفق تر هستند؟  -3

 انیا ايتالیا آلماناسپت(   آلمان انگلیس فرانسهپ(    فرانسه  -ايتالیا -اسپانیا ب(   آلمان -ايتالیا -فرانسهالف( 

چند متر است؟ نیزم یدو روستا رو ني ا یواقع  یاست، فاصله  متریسانت 3الف تا ب   یروستا یفاصله  1:50000 اسیبه مق یدر نقشه ا -4

 متر 150000متر   ت(  1500پ(  متر  150ب(    متر  15000( الف

2 

 پ( جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنید.  3

بود.  ----------------کارهای ارزشمند خواجه نصیر تشويق هالکو به ساختن يکی از  -1

نام دارد. --------------آفريقا فالتی وسیع و کم ارتفاع است و تنها چین خوردگی آن در شمال غربی،   -2

 نام دارد.   --------------هدر دوره ی نوجوانی افراد از نظر جسمانی دچار تغییراتی می شوند ک( 3

 است.  --------------علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاريخ، لشکر کشی های وی به ( 4

2 

 بدهید. كوتاه ت( به سواالت زير پاسخ   4

در هرکجا از کناره های  نمی توانديک کشتی تجاری پس از بارگیری از بندرعباس به سمت شمالِ آفريقا حرکت می کند. چرا اين کشتی  -1

( 0.5) شمال آفريقا پهلو بگیرد و کاالی خود را تخلیه کند؟ )کناره های شمال آفريقا چه مشکلی دارد؟(

 ( 0.5) دارد؟آب و هوای مديترانه ای چه ويژگی هايی  -2

 ( 0.5شعار سربداران چه بود؟ ) -3

کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی از چه طريقی توانسته اند اقتصاد خود را متحول کنند؟ -4

2 

 پاسخ دهید.  به طور كاملث( به سواالت زير  

 است؟ )دو مورد( در طول سالیان دراز چه عواملی از افزايش جمعیت در آفريقا جلوگیری کرده  5

1 

وکیل چه کسی است؟  6

 ادامه سواالت صفحه بعد 

1 
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 ناهمواری های آسیا به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببريد.  7

 

1.5 

 مريم از دوستش به شدت عصبانی است. سه قاعده ای که بايد در هنگام خشم به خاطر داشته باشد را به او تذکر دهید:  8

 

 

1.5 

 برای کمک به سیل زدگان و جبران خسارت های آنان چه خدماتی بايد به آنها ارائه دهد؟ )دو مورد( دولت  9

 

 

1 

 مورد( 2چرا منطقه ی جنوب غربی آسیا يک منطقه ی استراتژيک است؟ ) 10

 

 

 

1 

 چرا پس از هجوم مغوالن، بزرگان و دانشمندان ايرانی به مغوالن نزديک شدند؟  11

 

 

 

1 

 مورد قیام امام حسین )ع( هرچه می دانید بنويسید. در  12

 

 

2 

 اضافي است.   مورديک    ج( جمالت مربوط به هم را به يکديگر وصل كنید. 13

 اروپا                 قله مون بالن                                                                       

 رود دارلینگ                جنوب غرب آسیا                                                              

 کوه های اطلس                   استرالیا                                                              

 آمريکای شمالی                       بیابان نِوادا                                                              

 آفريقا                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیروز و سربلند باشید. 

 کرمی مقدم 

 

 

2 

 

 ارزيابي آموزگار :                            
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 باسمه تعالي    

 1400 /03/03    : تاريخ امتحان                     خراسان رضویاداره كل آموزش و پرورش  ...............      ..................... و نام خانوادگي  نام

 تم شمطالعات اجتماعي ه : و پايه درسمتوسطه اول شهید كاشاني                                                     دبیر: كرمي مقدم                     

ف 
دي

ر
 

 دانش آموز گرامي، لطفا با آرامشِ تمام و دقت كافي و با رعايت زمان، به سواالت زير پاسخ دهید. 

ره »  سؤاالت  «
نم

 

 الف( جمله ی صحیح و غلط را انتخاب كنید.  1

ص  غ  کانال پاناما اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل می کند. -1

 ص  غ  طوالنی ترين رود جهان دانوب است. -2

ص                غاز نظر زمین شناسی به مناطق شمال اروپا، اروپای جوان می گويند.                                           -3

 ص                غ                         ز انباشته شدن آبرفتها در مصب رودها، دلتا به وجود می آيد.                        ا -4

2 

 ب( گزينه ی صحیح را انتخاب كنید. 2

وسیع ترين و پرجمعیت ترين قاره ی جهان چه نام دارد؟  -1

 آمريکا ت(   اروپاپ(   آسیا ب(    آفريقاالف( 

؟نمی شودکدام کشور جزء کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان محسوب   -2

 آلمانت(   برزيلپ(    ژاپنب(    نیوزيلندالف( 

کدام کشورهای اروپايی از نظر جذب گردشگر موفق تر هستند؟  -3

 انیا ايتالیا آلماناسپت(   آلمان انگلیس فرانسهپ(    فرانسه  -ايتالیا -اسپانیا ب(   آلمان -ايتالیا -فرانسهالف( 

است؟ مترروی زمین چند  اين دو روستا قعی وااست، فاصله ی  مترسانتی 3ی روستای الف تا ب   فاصله 50000:1یاس در نقشه ای به مق -4

 متر 150000ت(   متر 1500 پ(   متر 150 ب(    متر 15000الف( 

2 

 پ( جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنید.  3

ه غرصد خانه ی مرا    بود.  ----------------کارهای ارزشمند خواجه نصیر تشويق هالکو به ساختن يکی از  -1

اطلس     نام دارد. --------------آفريقا فالتی وسیع و کم ارتفاع است و تنها چین خوردگی آن در شمال غربی،   -2

 لوغ ب      نام دارد.  --------------هدر دوره ی نوجوانی افراد از نظر جسمانی دچار تغییراتی می شوند ک( 3

 هندوستان       است. --------------علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاريخ، لشکر کشی های وی به ( 4

2 

 بدهید. كوتاه ت( به سواالت زير پاسخ   4

در هرکجا از کناره های  نمی توانديک کشتی تجاری پس از بارگیری از بندرعباس به سمت شمالِ آفريقا حرکت می کند. چرا اين کشتی  -1

( 0.5) شمال آفريقا پهلو بگیرد و کاالی خود را تخلیه کند؟ )کناره های شمال آفريقا چه مشکلی دارد؟(

 . چون كناره های آفريقا صاف و بدون بريدگي )خلیج( است

. ی گرم و خشکباران و تابستان ها  ی معتدل و پر زمستان ها     ( 0.5) دارد؟آب و هوای مديترانه ای چه ويژگی هايی  -2

، تن به ذلت نمي دهیم.ه دار مي دهیمسر ب     ( 0.5شعار سربداران چه بود؟ ) -3

گردشگری     کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی از چه طريقی توانسته اند اقتصاد خود را متحول کنند؟  -4

2 

 پاسخ دهید.  به طور كاملث( به سواالت زير  

 است؟ )دو مورد( در طول سالیان دراز چه عواملی از افزايش جمعیت در آفريقا جلوگیری کرده  5

 1 گ ها قحطي های پي در پي و جنو    شکسالي ها. خعايت بهداشت و شیوع بیماری های مختلفم رعد

وکیل چه کسی است؟  6

 1 كالت دارد.وقوانین آشناست و پروانه ی كسي كه در رشته ی حقوق درس خوانده و به  
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 ادامه سواالت صفحه بعد 

 سه بخش      ناهمواری های آسیا به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببريد.  7

 زاير آتشفشاني مجمع الج    -پست    ین های سرزم      -ت های بلند و كوه های مرتفع    فال

1.5 

 مريم از دوستش به شدت عصبانی است. سه قاعده ای که بايد در هنگام خشم به خاطر داشته باشد را به او تذکر دهید:  8

 صدمه بزند. ال ديگران  و امو بايد به وسايل  ن  -3ه بزند.        نبايد به ديگران صدم   -2.   صدمه بزندنبايد به خودش   -1

 

1.5 

 برای کمک به سیل زدگان و جبران خسارت های آنان چه خدماتی بايد به آنها ارائه دهد؟ )دو مورد( دولت  9

 و گاز و تلفن و ...   ثل برق، آب ي م سازی تجهیزات زيربنايباز،     بازسازی خانه های تخريب شده     ،  ساخت مدرسه   ، احداث جاده

 

1 

 مورد( 2چرا منطقه ی جنوب غربی آسیا يک منطقه ی استراتژيک است؟ ) 10

 گاز ژی مثل نفت و  داشتن ذخاير انر -

 بین المللي تنگه هرمزری و آبراهه داشتن آبراهه های مهم تجا -

 ن اسالم استقلب جها -

 

1 

 چرا پس از هجوم مغوالن، بزرگان و دانشمندان ايرانی به مغوالن نزديک شدند؟  11

غوالن را مهار كنند و مانع خونريزی شوند. همچنین تالش مي كردند كه مغوالن را با م آنها كوشیدند كه خوی خشن و ويرانگر 

 ند.اموزاسالمي آشنا كنند و راه و رسم كشور داری را به آن ها بی-گ و تمدن ايرانيرهنف

 

1 

 مورد قیام امام حسین )ع( هرچه می دانید بنويسید. در  12

 ب تاريخي مورد قبول است. حات كتضیني بر توپاسخ با دانش خود دانش آموز اما مبت

 

2 

 اضافي است.   مورديک    ج( جمالت مربوط به هم را به يکديگر وصل كنید. 13

 اروپا               قله مون بالن                                                                       

 نوب غرب آسیاج      رود دارلینگ                                                                              

 کوه های اطلس                   استرالیا                                                              

 آفريقا                           بیابان نِوادا                                                              

 مريکای شمالی آ                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیروز و سربلند باشید. 

 کرمی مقدم 

 

 

2 

 

 ارزيابي آموزگار :                            
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