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 واحد )حافظ(

 

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 جاهای خالی  

3 

 جای خالی را در جمالت زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید:  -1

  .یافت الکوخان احترام بسیارهبود که به عنوان مشاور  ......................مسلمان ایرانی یکی از برجسته ترین دانشمندان (أ

  .است .......................ترین آنها  علمی نوشت که معروف خواجه رشیدالدین چندین کتاب در رشته های مختلف (ب

   .عتیاد استاو نزاع و  ..............آورد، وجود می های اجتماعی که مشکالت زیادی برای افراد یک جامعه به از جمله آسیب (ج

 چهار گزینه ای 

0.5 

 د سلطانیه توسط چه کسی ساخته شد؟بنای گنب -1

 ( ابوسعیدد                ج( هالکو         ب( الجایتو                                             الف( ارپاگون     

0.5 

 غرافیدانان این دو قاره راجچسبیده اند به همین دلیل، بعضی از  در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم -2

 . ه دانسته و آن را ................. نامیده اندیک قار

 ( قاره سیاهد                ج( آرکائیک                           ب( اوراسیا                                 الف( آرال

0.5 

  ماجرای جانشینی پیامبر توسط انصار و مهاجرین پس از رحلت ایشان در کدام منطقه صورت گرفت؟ -3

 ( صفیند                ج( نهروان           ب( سقیفه بنی ساعده                           الف( غدیر خم 

0.5 

 گیرد؟  ها و اشکال تعاون قرار نمیکدام یک از موارد زیر در گروه جلوه -4

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

 صحیح و غلط 

1 

 ها درباره قاره آسیا صحیح است؟ گزینه کدام یک از -1

 ) (    غ ) ( ص   .دا میشودسوئز از قاره افریقا ج از طریق کانال و  قاره آسیا از طریق تنگه برینگ از آمریکای شمالیالف( 

 ) (    غ ) ( ص                                                 ب( آسیا کوچکترین قاره جهان است و همسایه قطب جنوب است.

 ) (    غ ) ( ص                                              ج( این قاره از دو بخش  مجزای شمالی و جنوبی تشکیل شده است. 

 ) (    غ ) ( ص                                                                          آسیا یکی از اقمار قاره اقیانوسیه است. د( قاره



 
  

1 

 ها درباره اتفاقات دوران حکومت بنی امیه اتفاق صحیح است؟ کدام یک از گزینه -2

 غ ) (   (ص )  اهی امام حسین)ع(.قیام مختار ثقفی علیه امویان به خونخوب(            غ ) ( ) ( ص  الف( شهادت امامان و آزار و اذیت شیعیان.

 ( )غ ص ) (   سالمی.حمله به مرزهای شرقی و غربی خالفت ا د(       غ ) (  ص ) ( ج( بنای شهر بغداد در عراق و پایتختی این شهر.

 پاسخ کوتاه 

 ؟جنگ شهرها و والیات ایران، یکی پس از دیگری، به تصرف اعراب درآمدندکدام س از پ -1 0.5

 برمکیان در زمان کدام سلسله دوران اسالمی عهده دار منصب وزارت  و حکومت والیات بودند؟ -2 0.5

 ؟چه نام دارد و چند نفر جمعیت دارد منطقه جهان از نظر جمعیتمتراکم ترین  -3 0.5

0.5 
 دهد؟تصویر زیر کدام قاره را نشان می -4

 های طبیعی قاره استرالیا را بنویسید.دو مورد از ویژگی -5 1

 پاسخ کامل دهید 

1 
 بهانه سلطان محمود غزنوی از لشگرکشی به هندوستان چه بود؟ -1

1 
 صادیزرگ اقتبمهم  ترین عواملی که موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی و تبدیل آن به یک قدرت دو مورد از  -2

 را نام ببرید. در جهان شده

1.5 
 گیرد؟ببرهای اقتصادی قاره آسیا کدام کشورها را در بر می  -3

1.5 
 دهید. موقعیت جغرافیایی منطقه جنوب غربی آسیا را شرح -4

2 

 شرح دهید.فعالیت های اقتصادی جنوب غربی قاره آسیا شامل چند بخش است؟  -5

1.5 
 ؟چرا ایران کشوری قدرتمند در جنوب غربی آسیا است و در این منطقه جایگاه خاصی دارد -6

1.5 
 .هیددتوضیح یکی از موارد را به دلخواه  شود؟ به طور کلی ناهمواری های اروپا به چند بخش تقسیم می  -7

 



 هشتمپایه  –امتحان ترم دوم مطالعات   کلید سواالت

 جامع التواریخ. -خواجه نصیر الدین توسی -1

 د -ب -ب -ب -2

 الف -الف  -3

 نهاوند -4

 عباسیان -5

 میلیون نفر سکنه دارد. 141جزیره جاوه اندونزی است و  -6

 استرالیا و اقیانوسیه. -7

وازات ساحل کشیده شده است. در شمال به م استرالیا تقریباً سرزمینی هموار است. فقط در شرق این کشور، رشته کوههایی -8

 .شرقی استرالیا بزرگترین صخره مرجانی دنیا، به شکل دیواری از آبهای اقیانوس آرام سر برآورده است

لشکرکشی  سلطان محمود غزنوی چندین بار به هندوستان لشکرکشی کرد و به همین سبب در تاریخ شهرت یافت. اگر چه این -9

 ورت میگرفت اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که دراین کشور وجود داشتها به بهانه رواج اسالم ص

اروپاییان مهاجر که به این سرزمین وارد شدند با خود دانش ها و مهارت ها وسرمایه هایی را به همراه آوردند وتوانستند  -10

معادن زیرزمینی و منابع طبیعی فراوان،  آمریکای شمالی، .از منابع طبیعی و سرزمینهای نو، به خوبی استفاده و پیشرفت کنند

 .زمینهای وسیع قابل کشت،رودهای پرآب و آب و هوای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی داشته است

توانسته اند، صادرات کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ )بخشی از چین امروزی( وسنگاپور در دهه های اخیر، چهار کشور  -11

 .د و از این راه درآمد بسیار زیادی به دست بیاورندرا هدف اقتصادی خود قرار بدهن

این منطقه را می توان تقریبا درون یک مثلث جای داد به طوری که اضالع این مثلث از  بنابر نظر برخی صاحبنظران -12

 .بُسفر وداردانل در ترکیه تا کوههای پامیر در مشرق و از آنجا تا خلیج عدن و باب المندب را در بر می گیرد تنگه



اغلب کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا دارای ذخایر نفت و گاز، این ثروت خدادادی هستند، اما متأسفانه بیشتر آنها  -13

از نظر اقتصادی به صادرات نفت وابسته بوده و ماشین آالت، موادغذایی، دارو و انواع کاالهای مصرفی دیگر ازکشورهای پیشرفته 

ر صادرات نفت، همه ساله درآمد زیادی را از طریق مراسم حج و سفرمیلیون ها زائر به این وارد می کنند.کشور عربستان عالوه ب

بعضی کشورهای منطقه توانسته اند از طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی،اقتصاد خود را  .کشور نصیب خود می کند

وسط آمریکا و نبودن امنیت، نتوانسته اند از نظر متحول کنند . برخی کشورهای دیگر منطقه نیز به دلیل جنگ،اشغال نظامی ت

 .اقتصادی پیشرفت کنند و وضعیت چندان مناسبی ندارند، مانند: عراق و افغانستان

این منطقه واقع است. در  بخش عمدهای از منابع انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و راههای مهم حمل و نقل دریایی -14

به همین دلیل این منطقه مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی است. البته در گذشته نیز دسترسی به آبهای خلیج فارس و اقیانوس 

 .هند، موضوعی مهم برای کشورهای قدرتمند بوده و همواره بر سر این موضوع با یکدیگر به رقابت و تالش می پرداخته اند

همچنین برخی .بعضی کشورهای منطقه به قدرتهای بزرگ وابسته اند و از نظر سیاسی از آنها پیروی می کنندمتأسفانه حکومت 

از کشورها به شیوه پادشاهی، امیرنشینی و موروثی اداره میشوند، مردم نقش چندانی در حکومت ندارند و به آنها اجازه دخالت و 

 .مشارکت در امور سیاسی داده نمی شود

و از  اگر چه از اقوام مختلف تشکیل شده است، اما این اقوام همواره با یکدیگر وحدت و همبستگی داشته کشور ایران -15

کشور ایران از نظر وسعت دومین کشور وسیع و از نظر جمعیت نیز دومین کشور پرجمعیت آسیای جنوب .کشور دفاع کرده اند

داشتن منابع نفت، مقام چهارم و منابع گاز، مقام اول را در منطقه  کشور ایران دارای منابع مهم انرژی است و از نظر.غربی است

 دارد.

در مناطق شمالی اروپا، فرسایش .اروپای جوانو اروپای پیر  :به طور کلی ناهمواری های اروپا به دو بخش تقسیم می شود -16

. در این منطقه، جلگه های پهناور و طوالنی مدت موجب شده است که کوهها کم ارتفاع وقله ها گنبدی شکل و دره ها باز باشند

 .می گوینداروپای پیر دریاچه های بسیار وجود دارد. از نظر زمین شناسی به این بخش وسیع از اروپا، 

 


