بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی

ردیف

تاریخ :

مدت زمان:

سواالت
صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید.

صحیح غلط
1

بیشترین منابع انرژی مورد مصرف جهان  ،سوخت های فسیلی است.

ص

غ

دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان در اهواز تاسیس شده بود.

ص

غ

دین اسالم از کشور ایران در زمان صفویه طلوع کرد.

ص

غ

برچسب انرژی هشت رنگ دارد.

ص

غ

به هر صد سال نیم قرن می گویند

ص

غ

گزینه صحیح را عالمت بزن.

 -1موقع تصمیم گیری به چه نکاتی نباید توجه کنیم؟
الف) مشورت کردن

ب) شخصی که با او مشورت می کنیم

 -2عوامل انسانی موثر در کشاورزی کدامند؟
ب) آب – خاک – آب و هوا
الف)خاک -سرمایه – مواد
2

 -3سوخت های فسیلی کدامند؟
ب) باد  ،گاز  ،نفت
الف) برق ،نفت  ،گاز

ج) به موقع تصمیم گرفتن

د) تحت تاثیر فشارهای روانی دوستان قرار بگیریم

ج)نیروی کار – سرمایه – مواد – ابزار و وسایل
ج) سوخت های فسیلی  ،گاز ،نفت

 -4مسلمانان چه موقع دین اسالم را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند؟
ج) پس از ورود اسالم به عربستان
ب) پس از رحلت پیامبر (ص)
الف) قبل از رحلت پیامبر
 -5بیشترین منابع نفتی در کدام قسمت ایران یافت می شود؟
ج) جنوب غربی
ب ) مرکزی
الف)شمال غربی

د) خاک -نیروی کار  -مواد

د) انرژی خورشیدی  ،باد و آب
د) پس از هجرت پیامبر(ص) به مدینه

د) جنو.ب غربی و غرب

جاهای خالی را پر کن.

 ............................. -1و  ...............................دو فعالیت مهم کشاورزی هستند.
 ............................. -2گیاهی یک ساله است و به دو شکل پاییزه و  ..............................کشت می شود.
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 -3بعد از غالت مهم ترین منبع غذایی  ،حبوبات و  ......................................است.
 -5مسلمانان تحت تاثیر  ..........................و  ..............................که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی می داد در زمینه های مختلف پیشرفت کرد.
 -4در دوره صفویه  ...............................و  ..............................و  ........................................رونق زیادی پیدا کرد.
 -6از نظر پیامبر (ص) بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم ........................................می کنند
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 -1یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی چیست؟
 -2چرا میوه ها و سبزیجات کشور ایران خوش طعم و خوش عطر هستند؟
 -3برنج درچه نوع شرایطی به دست می آید؟
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 -5با بستن سد بر روی رودهای پرآب چه نوع برقی تولید می شود؟
 -4ساعت پیک بین چه ساعاتی است؟
 -6مذهب رسمی ایران در دوره صفویه چه بود؟
 -9شهر اصفهان در کجا قرار دارد و نام رودی که از وسط آن می گذرد چیست؟
 -8مسجد شیخ لطف اهلل به دستور چه کسی  ،طی چه مدتی و در کجا ساخته شد؟

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

-1حفظ و نگهداری دوستی یعنی چه؟

 -2سوخت های فسیلی چگونه و پس از چه مدت تولید می شوند؟

 -3انرژی های نو چه ویژگی هایی دارند؟ شرح دهید و سه نمونه را نام ببر.
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 -5مراکز علمی جهان اسالم را نام ببرید و به دلخواه یکی را به طور کامل شرح دهید.

 -4دلیل شهرت اصفهان به نصف جهان چیست؟

 -6کاروانسراهای زمان صفویه چگونه جایی بودند؟

 -9سلسه صفویه در چه دوره ای و با چه اوضاعی و توسط چه کسی تاسیس شد؟

درختکاری و کشاورزی کنید ،به خدا قسم هیچ کاری برای مردم حالل تر و پاکیزه تر از آن نیست.
امام صادق (ع)

