نمونه سواالت مطـالعـــــــــــات هشتم – خـــــــــــــــــرداد  96شماره 6
الف :جمله صحیح را با ص وجمله غلط را با غ مشخص کنید  2 .نمره

-1

رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود .

)

(

 -2مغوالن در زمان حکومت خوارزمشاهیان به ایران حمله کردند

(

)

 -3تیمور شهر سمرقند را به پایتختی خود انتخاب کرد .

(

)

 -4نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه  ،پیمان نامه سیاسی بود ( ..

)

ب  :جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  2نمره

 -1متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت.........................است .
 – 2بیابان بزرگ  ............................در کشور عریستان قرار دارد .
 – 3دلتای  ...................................از آبرفت رود های گنگ و سند به وجود آمده است .
 – 4آمریکا و انگلستان و برخی از کشور های قدرتمند بزرگ برای حفظ منافع خود در منطقه جنوب غربی آسیا و در کشور های وابسته به
خود  ......................ایجاد نموده اند .
ج  :پاسخ درست را مشخص کنید  2 :نمره

 – 1دریاچه ویکتوریا در کدام قسمت جغرافیایی قاره آفریقا قرار گرفته است ؟
الف  :شمال

ب  :مشرق

 – 2مردمان شمال صحرای بزرگ افریقا از چه تیره ای هستند ؟

ج  :جنوب

د  :مرکز

الف  :زرد

ب  :دو رگه

ج  :سفید:

د :سیاه

 -3پرآب ترین رود جهان چه نام دارد؟
الف)آمازون

ب) می سی سی پی

ج)دانوب

 – 4سد یا صخره بزرگ مرجانی استرالیا در داخل کدام اقیانوس قرار دارد؟
ج  :هند
ب :منجمد جنوبی
الف  :آرام

د)نیل

د  :اطلس

د  :به سوالت زیر پاسخ کوتاه دهید 2 .نمره

 – 1مردم استرالیا و نیوزیلند پیرو چه دینی هستند؟
 – 2کدام جلگه پهناور در آمریکای شمالی قرار دارند؟
 – 3هدف اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هند چه بود؟
 – 4مسجدی که همسر شاهرخ بنا کرد در کدام شهر بود؟
ه) به سواالت تشریحی زیر به صورت کامل و دقیق پاسخ کامل دهید

 -1چه عاملی باعث رواج زبان فارسی در هندوستان شد؟
-2

مغوالن پیرو چه دین و آیینی بودند؟ ( 3مورد)

-3

نام سه کشور همسایه فلسطین را بنوسید؟

 -4دو بندر مهم استرالیا را نام برده و بنویسید چه صنایعی در آن بندر ها قرار دارند؟
نام بندر ( )....................................... ................................نام صنایع ()........................................................ ..........................................
 -5چرا منطقه جنوب غربی آسیا  ،آب وهوای گوناگونی دارد؟
 -6دو اقدام هوالکو خان مغول را بنویسید؟
-7

فاصله مدرسه سید الشهدا تا میدان نبوت در روی نقشه  3سانتی متر است و مقیاس این نقشه میباشد .فاصله حقیقی این دونقطه چند سانتی

متر،چند متر و چند کیلومتر میباشد؟با راه حل
 -8چرا پایه های حکومت خورزمشاهیان چندان محکم نبود ؟ دو دلیل کامل بنویسید
 -9ببر های اقتصادی آسیا  ،لقب کدام کشورهاست؟نام ببرید .4مورد
 -10از مناطق زیر در قاره اروپا چه نوع آب و هوایی دارند؟
مشرق اروپا:
اسپانیا :
ایرلند:
ایسلند:
 -11دلتا از چه نظر دارای اهمیت است ؟ بنویسید چه خطراتی ساکنان دلتا ها را تهدید میکنند؟
 -12چرا به آمریکای مرکزی و جنوبی ،آمریکای التین میگویند؟توضیح دهید

 -13عوامل داخلی عدم پیشرفت قاره آفریقا را بنویسید .4مورد
 -14کدام کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا توانسته اند از طریق رونق گردشگری یا تجارت اقتصاد خود را متحول کنند؟

