


 
 
 
 
 
 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 .جاي خالی را در جمالت زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید 1
 .که پایتخت سلجوقیان بود به شهري بزرگ و آباد تبدیل شد ....................ملکشاه.. در زمانالف) 
غزنویان به جاي مانده بود، و  .................سلجوقیان تشکیالت اداري و حکومتی خود را براساس تشکیالتی که از ب) 
 .گذاري کردند پایه
و نزاع و  .......................آورد، وجود می هاي اجتماعی که مشکالت زیادي براي افراد یک جامعه به از جمله آسیبج) 

 . اعتیاد است

3 

  اي زیر پاسخ دهید.به سواالت چهار گزینه 2
 بناي گنبد سلطانیه توسط چه کسی ساخته شد؟ الف) 

 ) ابوسعید4      ) هالکو            3) الجایتو                       2) ارپاگون             1
اند به همین دلیل، بعضی از جغرافیدانان این دو چسبیده در بین قاره هاي جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به همب) 

 . قاره دانسته و آن را ................. نامیده اندیک  قاره را
 ) قاره سیاه4              ) آرکائیک3                       ) اوراسیا2                 ) آرال1

 ماجراي جانشینی پیامبر توسط انصار و مهاجرین پس از رحلت ایشان در کدام منطقه صورت گرفت؟ ج) 
 ) صفین4              ) نهروان   3 ) سقیفه بنی ساعده    2        ) غدیر خم  1

 ؟   سفارش بسیار شده استها کدام یک ازگزینهدر دین اسالم به محبت و توجه به  د)
 همسایه) 4                ) پدر      3                 ) دوست      2       ) هم زبان     1

2 

 سواالت زیر مشخص کنید.گزینه صحیح و غلط را در  3
 ها درباره قاره آسیا صحیح است؟ کدام یک از گزینهالف) 

 .قاره آسیا از طریق تنگه برینگ از آمریکاي شمالی و از طریق کانال سوئز از قاره افریقا جدا میشود) 1
 ) آسیا کوچکترین قاره جهان است و همسایه قطب جنوب است.2
 ) این قاره از دو بخش  مجزاي شمالی و جنوبی تشکیل شده است. 3
 ) قاره آسیا یکی از اقمار قاره اقیانوسیه است.4

 ها درباره دوران حکومت بنی امیه اتفاق صحیح است؟ کدام یک از گزینهب) 
 ) فتح ایران و روم2        .بود )دمشق امروزي(مرکز خالفت امویان در شهر شام ) 1

 ) حمله به مرزهاي شرقی و غربی خالفت اسالمی.4                     شهر بغداد در عراق و پایتختی این شهر. ) بناي3

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0 ؟ بخش اعظم ایران به دست اعراب مسلمان فتح شددر زمان کدام خلیفه  4

 دار منصب وزارت و حکومت والیات بودند؟برمکیان در زمان کدام سلسله دوران اسالمی عهده  5
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 3از  1ي  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................
 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................
 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:
 

 جمهوري اسالمی ایران

 
 سال تحصیلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:
 دقیقه 90مدت امتحان : 



ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

 5/0 ؟ترین کشورهاي جهان چه نام دارند پرجمعیت 6

 دهد؟ تصویر زیر کدام قاره را نشان می 7
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 هاي قاره آفریقا را توضیح دهید ؟ ناهمواري 8

 

 

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید.

 نبرد مالزگرد را شرح دهید ؟ 9

 

 

 

 

2 

 کنند؟هایی صحبت میمردم قاره آفریقا از چه نژادي هستند و به چه زبان  10

 

 

 

1 

 گیرد؟ببرهاي اقتصادي قاره آسیا کدام کشورها را در بر می 11
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 . قاره اقیانوسیه را بنویسید هاي طبیعی ویژگی 12
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 3از  2ي  صفحه



 نمره 20جمع بارم : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

 هاي اقتصادي جنوب غربی قاره آسیا شامل چند بخش است؟ شرح دهید. فعالیت 13

 
 

 

 

 

2 

 ؟چرا ایران کشوري قدرتمند در جنوب غربی آسیا است و در این منطقه جایگاه خاصی دارد 14
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 یکی از موارد را به دلخواه توضیح دهید.  به طور کلی ناهمواري هاي اروپا به چند بخش تقسیم می شود؟ 15
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 3از 3صفحه ي 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنماي تصحیح ردیف
 ج) فقر        سامانیانب)          اصفهانالف)  1
  4د)                 2ج)                    2ب)                   2الف)  2
 1ب)                   1الف)  3
 عمر 4
 عباسیان 5
 چین و هند 6
 اروپا 7
خوردگی  افریقا، فالتی وسیع و کمارتفاع است و کوههاي بلند کمتر در این قاره، دیده میشود. تنها چین 8

متر  5200هاي مرتفع کنیا  کوه اطلس است. در شرق افریقا، قله غربی این قاره، رشته مهم افریقا در شمال
هاي زیادي در این منطقه وجود دارد که اغلب در اثر  همچنین دریاچهمترقرار دارند.  5900و کلیمانجارو 

ها موجب  هاي بزرگ در پوسته زمین به وجود آمده است. این شکستگی فرونشستن زمین یا شکستگی
 .شود که آبشارهایی در مسیر رود، پدید بیاید می

ق رومیان را شکست سختی داد  463آلب ارسالن، برادرزاده و جانشین طُغرل در نبرد مالزگرد در سال  9
 .و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت

پوست هستند. مردم شمال صحراي بزرگ افریقا که در مجاورت دریاي  بیشتر مردم افریقا از نژاد سیاه 10
ساکنان کشورهاي شمال  .کنند و بخش کوچکی از جنوب قاره افریقا، سفیدپوستند مدیترانه زندگی می

کنند. مردم سایر کشورهاي  بزرگ افریقا مانند مصر، الجزایر و مراکش به زبان عربی صحبت میصحراي 
مانند فرانسوي (اند  افریقایی به زبان محلی یا به زبان کشورهایی که قبالً تحت نفوذ و استعمار آنها بوده

 .کنند صحبت می )یا انگلیسی
کنگ (بخشی از چین امروزي) وسنگاپور  تایوان، هنگکره جنوبی، هاي اخیر، چهار کشور  در دهه 11

 .دست بیاورند اند، صادرات را هدف اقتصادي خود قرار بدهند و از این راه درآمد بسیار زیادي به توانسته
هایی به موازات ساحل کشیده  کوهاسترالیا تقریباً سرزمینی هموار است. فقط در شرق این کشور، رشته 12

دنیا، به شکل دیواري از آبهاي اقیانوس  مرجانیة شرقی استرالیا بزرگترین صخر شده است. در شمال
کیلومتر طول دارد و صدها نوع ماهی در اینجا زندگی  2000آرام سر برآورده است. این صخره بیش از 

 .کنند می

 سال تحصیلی  نوبت دوم سؤاالت پایان ترم کلید 

 مطالعات اجتماعینام درس: 
 نام دبیر: 

تاریخ امتحان: 
 ساعت امتحان: 
 دقیقه 90مدت امتحان: 



 

 

اما خدادادي هستند،  اغلب کشورهاي منطقه جنوب غربی آسیا داراي ذخایر نفت و گاز، این ثروت 13
 آالت، موادغذایی، دارو و بیشتر آنها از نظر اقتصادي به صادرات نفت وابسته بوده و ماشین متأسفانه

کشور عربستان عالوه بر صادرات نفت،  کنند. انواع کاالهاي مصرفی دیگر ازکشورهاي پیشرفته وارد می
 .کند کشور نصیب خود میها زائر به این  زیادي را از طریق مراسم حج و سفرمیلیون همه ساله درآمد

اقتصاد خود را  اند از طریق رونق گردشگري یا تجارت و بازرگانی، بعضی کشورهاي منطقه توانسته
اشغال نظامی توسط آمریکا و نبودن  برخی کشورهاي دیگر منطقه نیز به دلیل جنگ، .متحول کنند

ندارند، مانند: عراق و  مناسبیاز نظر اقتصادي پیشرفت کنند و وضعیت چندان  اند امنیت، نتوانسته
 .افغانستان

در این  هاي مهم حمل و نقل دریایی بخش عمدهاي از منابع انرژي مورد نیاز کشورهاي صنعتی و راه 14
هاي بزرگ جهانی است. البته در گذشته  منطقه واقع است. به همین دلیل این منطقه مورد توجه قدرت

اقیانوس هند، موضوعی مهم براي کشورهاي قدرتمند بوده و فارس و  آبهاي خلیج نیز دسترسی به
 بعضی حکومت متأسفانه .اند پرداخته رقابت و تالش می موضوع با یکدیگر به همواره بر سر این

همچنین برخی  .کنند می پیروي آنها از سیاسی نظر از و اند وابسته بزرگ هاي قدرت به منطقه کشورهاي
 حکومت در نقش چندانی مردم شوند، می اداره موروثی و امیرنشینی پادشاهی،از کشورها به شیوه 

 .شود خالت و مشارکت در امور سیاسی داده نمیدآنها اجازه به  و ندارند
وحدت و  کشور ایران اگر چه از اقوام مختلف تشکیل شده است، اما این اقوام همواره با یکدیگر 15

 نظر از و وسیع کشور دومین وسعت نظر از ایران کشور. اند و از کشور دفاع کرده همبستگی داشته
 انرژي مهم منابع داراي ایران کشور .است غربی جنوب آسیاي پرجمعیت کشور دومین نیز جمعیت

 .اردد منطقه در را اول مقام گاز، منابع و چهارم مقام نفت، منابع داشتن نظر از و است
 مناطق در .اروپاي جوانو اروپاي پیر  :شود تقسیم میهاي اروپا به دو بخش  به طور کلی ناهمواري 16

شکل و  ها گنبدي قلهو ارتفاع کم ها کوه که است شده موجب طوالنی مدت فرسایش اروپا، شمالی
شناسی  دارد. از نظر زمین هاي بسیار وجود هاي پهناور و دریاچه ها باز باشند. در این منطقه، جلگه دره

 .گویند میاروپاي پیر به این بخش وسیع از اروپا، 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :



نمونه ســـواالت حاضر بر�رفته از آزمون های 
نهایـــی برتریـــن مـــدارس �شـــور می باشـــد.


