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 بارم سواالت

 الف( جمالت صحیح را با )ص( و غلط را با )غ(  مشخص کنید.  

 سه کیانگ پدید آمده است. )           (تجلگه ی بزرگ چین در شرق آسیا واقع شده و از آبرفت رود یانگ -1

انووا  کاالهوای مفورفی از کشوورهای     بیشتر کشورهای وابسته به نفت در آسیای جنوب غربی وارد کننده  -2

 پیشرفته هستند. )           (

در آمریکای شمالی بیابان آتاکاما و در آمریکوای جنووبی بیابوان نووادا آب و هووای  ورم و بسویار  شو                   -3

 دارد. )           (
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 ب( جاهای  الی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 ...... داد و حکومت او بر ایران و عراق را تایید کرد. ل به او لقب .........مات طغرااقد لیفه ی عباسی به دلیل  -1

باشتین در سبزوار یکی از مهم ترین قیام های بعد از دوره ی ایلخانان قیام ..................... بود که از روستای -2

 آغاز شد. 

کشور ایران به دلیل داشتن ........................... و موقعیت ....................... و دسترسی به آب های آزاد  -3

 اقیانوس ها جایگاه ممتازی در منطقه دارد. 

  رود ....................... پر آب ترین رود دنیاست و آب آن از مجمو  ده رود انه پر آب جهان بیشتر است. -4
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 ج( عبارات زیر را تعریف کنید. 

 تنفیذ :  -1

 پر اشگری :  -2

1 

 د( پاسخ صحیح را مشخص کنید. 

 اوج قدرت حکومت سلجوقیان در زمان کدام پادشاه بود؟-1

 د( سلطان مسعود                         ج( آلب ارسالن                  ب( ملکشاه                الف( طغرل 

 متراکم ترین منطقه جهان و قاره آسیا کجاست ؟ -2

 د( هند                   ج( دلتای بنگال                  ب( جاوه در اندونزی                  الف( چین 

 بنای ربع رشیدی در تبریز به دستور چه کسی سا ته شد؟-3

          ب( غازان  ان                                 الف(  واجه نفیر الدین طوسی 

   واجه رشید الدین فضل اهلل همدانی  د(                                           ج( سلطان محمد دابنده
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 به حروف :                                 نمره تجدید نظر و امضاء:  به حروف :                         نمره ورقه به عدد :                       

 نام و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        

 صبح   8 آموزشی : دبیرستان غیردولتی مهرآسا )دوره اول (                                      ساعت امتحان :نام واحد                                    شماره داوطلب :                

 قیقهد 60نوبت امتحانی : نیمسال دوم           وقت امتحان :                 هشتم:    پایه          نام پدر :                                                     نام و نام  انواد ی :           

 16/3/94تاریخ امتحان :                    93 -94سال تحفیلی:                                              داداشدبیر :  انم    مطالعات اجتماعی               سؤال امتحان درس :  

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال



 
 بارم سواالت

 و( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 ...................... دو بندر مهم استرالیا :-1

 ه : .........................ییکی از جزایر مهم و بزرگ اقیانوس -2

 ناهمواری های شمال شرق آسیا که به شکل دیواری از آب های اقیانوس آرام سر بر آورده : .................... -3

 .......نام رشته کوه جوان و مرتفع در آمریکای شمالی : ............... -4

2 

 هو ( رابطه بین  زینه ها را پیدا کرده و با طی به یکدیگر وصل کنید. 

 

 

 

 

 

 

1 

 ی( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 یزان ایرانی چه نقشی در اداره حکومت سلجوقی داشتند؟ زو-1

1) 

2) 

 

1 

 هالکو ان را بنویسید. دو مورد از اقدامات -2

 

 

1 

 قاره آسیا با کدام پدیده از قاره های دیگر جدا می شود؟  -3

 ......................... (قاره آسیا از قاره آمریکای شمالی ) -

 قاره آسیا از قاره آفریقا ) .......................... ( -

 قاره آسیا از قاره اروپا ) .......................... ( -
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 چرا شرق و جنوب شرق آسیا تراکم جمعیت زیاد است ؟  -4

 

 

 

1 

 1 مورد ( 2است ؟ ) غرب آسیا یکی از مناطق استراتژی  جهان چرا جنوب  -5

 

 

 

 

 شبه جزیره اسکاندیناوی ایسلند 

  انگلستان و ایرلند 

  اسپانیا و ایتالیا 

   مرکز و شرق اروپا  

  رم و استوایی  

  معتدل مدیترانه ای 

  قطبی و سرد 

  نوسی ایمعتدل و اق 

   قاره ای و برّی 



 
 بارم سواالت

 آب و هوای مدیترانه ای چگونه آب و هوایی است ؟  -6

 

 

 

1 

 ناهمواری های اروپا ) اروپای پیر و اروپای جوان را با یکدیگر مقایسه کنید (  -7

 

 

 

 

 

1 

 عواملی که سبب توسعه نیافتگی در قاره آفریقا شده ی  مورد بنویسید. برای هر ی  از -8

 عوامل دا لی : ...................................

 عوامل  ارجی : ..................................

1 

 مورد از آثار منفی وسایل ارتباط جمعی را بیان کنید.  2 -9
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 انوا  دعاوی را نام برده و تعریف کنید.  -10
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  موفق باشید

 
 


