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آغاز كردند به ) غزنه(كه چون حكومت خود را از شهر غزنين غزنويان دودماني ترك تبار بودند غزنويان چرا به اين نام مشهور شدند؟  -1

 .اين نام مشهور شدند

نگامي كه حكومت سامانيان به نهايت ضعف و ناتواني رسيد ، محمود غزنوي كه حاكم غزنه ه ؟ محمود غزنوي چگونه به حكومت رسيد -2

. خليفه عباسي نيز حكومت او را به رسميت شناخت . بود ، خراسان را تصرف كرد   

در اغلب سلطان محمود غزنوي به پشتوانه ي سپاه نيرومند خود   در اغلب جنگ هايش پيروز مي شد؟  چرا سلطان محمو غزنوي -3

.ي در مركز ايران گسترش داد رِ جنگ ها ، پيروزي هايي به دست آورد و قلمرو خود را تا   

.چندين بار به هندوستان لشكركشي كردو به همين سبب در تاريخ شهرت يافت ؟ سلطان محمود به چه جهت در تاريخ شهرت يافت  -4   

اگر چه اين لشكركشي ها به بهانه ي رواج اسالم صورت مي گرفت اما در   ؟ بهانه محمود غزنوي از لشكر كشي هايش به هند چه بود -5
.اصل به طمع ثروت هنگفتي بود كه در اين كشور وجود داشت   

وي در اين لشكركشي ها مناطقي از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومنات را  نتيجه ي لشكركشي هاي محود غزنوي به هند چه بود؟ -6
.زيادي به دست آورد كه بخشي را به خليفه پيشكش كرد  او اسيران زيادي را با خود به سرزمين هاي ديگر برد و ثروت ها و غنائم . خراب كرد   

اگر . پسرش سلطان مسعود حكومت را به دست گرفت    د؟پس از سلطان محمود چه كسي به حكومت رسيد و سرانجامش چه ش -7
او از سلجوقيان شكست خورد  و مدتي بعد  توسط سپاهيان . چه سلطان مسعود فرمانروايي بي باك و جسور بود اما تدبير پدر را نداشت 

.شورشي خود به قتل رسيد   

دوستانه بود و سالطين غزنوي به ويژه سلطان محمود ، خود را مطيع و رابطه    رابطه ي حكومت غزنويان با خلفاي عباسي چگونه بود؟ -8
.تابع خالفت عباسي مي دانستند   

. طايفه اي از تركان بودندكه پس از پذيرش اسالم به ماوراء النهر مهاجرت كردند   سلجوقيان چه كساني بودند؟ -9  

نام ُطغِرل پس از شكست سلطان مسعود غزنوي ، در نيشابور بر تخت نشست  به) جدسلجوقيان (يكي از نوادگان سلجوق  ؟ُطغرِل كه بود  -10

او پس از تسخير مناطق مختلف ايران به بغدادرفت و حكومت شيعه مذهب آل بويه را   پس از رسيدن به حكومت چه كرد؟طُغرِل  -11
.ميان برداشت برانداخت و سپس خطري را كه از جانب خالفت فاطمي مصر متوجه خالفت عباسي بود از   

.به دليل اقدامات ُطغِرل به او اين لقب را داد و حكومت او را بر ايران و عراق تأييد كرد  چرا خليفه به ُطغرِل لقب سلطان ركن الدين داد؟ -12  

او برادرزاده و جانشين ُطغِرل بود و توانست با راهنمايي خواجه نظام الملك وزير، رقيبان داخلي را  اقدامات آلب ارسالن را بنويسيد ؟ -13  
.آلب ارسالن همچنين به ارمنستان و گرجستان لشكركشي كرد . سركوب كند و بر قدرت و استحكام حكومت سلجوقي بيفزايد   

.و امپراتور روم شرقي را به اسارت گرفت او در نبرد مالزگرد روميان را شكست سختي داد  ؟ آلب ارسالن در نبرد مالزگرد چه كرد -14   
.در نتيجه ي اين پيروزي، بخش هاي وسيعي از آسياي صغير به تصرف سپاهيان سلجوقي در آمد   

 

وي مناطقي از ماوراءالنهر و شام را فتح كرد و . پسر آلب ارسالن از ديگر پادشاهان مشهور سلجوقي بود ملكشاه كه بود  و چه كرد؟  -15
ن دوره ، محدوده جغرافيايي ايران با زمان ساسانيان برابري مي كرد و از آبه طوري كه در . حكومت سلجوقيان  در دوره او به اوج قدرت رسيد 

.ماوراءالنهر در شرق تا درياي مديترانه در غرب گسترش يافته بود   
 

پس از مرگ ملكشاه ، شاهزادگان و فرماندهان نظامي براي رسيدن به تاج و  ي سلجوقيان چگونه صورت گرفت ؟ تجزيه و فروپاش -16
.تخت به جان يكديگر افتادند و اين اختالفات تا سقوط سلجوقيان ادامه پيدا كرد   

) آرال(خوارزم ناحيه اي حاصلخيز و آباد در جنوب درياچه خوارزم   سرزمين خوارزم در كجا بود و به پادشاهان آن چه مي گفتند؟ -17 
. بود و از عهد باستان به شاهان آنجا ، خوارزمشاه مي گفتند   

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هشتم-مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب  )غزنويان و سلجوقيان و خوارزمشاهيان( 13درس   
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خوارزمشاهيان نخست دست نشانده ي سلجوقيان   خوارزمشاهيان چگونه توانستند بر بخش هاي زيادي از ايران پيروز شوند؟ -18
قي ضعيف شد ، آنها  از فرمانبري سرپيچي كردند و سرانجام يكي از فرمانروايان خوارزم آخرين سلطان سلجوقي بودند اما وقتي حكومت سلجو

.را شكست داد و بر بخش هاي زيادي از ايران چيره شد   

          ت زيرا از يك سو خليفه ي عباسي فرمانروايي آنها را به رسمي چرا پايه هاي حكومت خوارزمشاهيان چندان محكم نبود؟ -19
. نمي شناخت و از سوي ديگر ، تسلطي بر فرمانروايان محلي نداشتند   

زيرا محدوده ي جغرافيايي ايران با  چرا در بين سه سلسله ي ترك تبار ، سلجوقيان اهميت بيشتري در تاريخ ايران داشتند ؟ -20
. زمان ساسانيان برابري مي كرد و از ماوراءالنهر در شرق تا درياي مديترانه در غرب گسترش يافته بود   

) نيروي نظامي(                                                                                       .استوار بود .................................... قدرت و حكومت غزنويان بر  *-  

)آلب ارسالن (                                                          .     بود ........................................... برادرزاده و جانشين طغرِل  *-  

)اصفهان(                                                              . بود ......................................... در زمان ملكشاه پايتخت شهر  *-  

 
                                            

 
سلجوقيان هم به سبب تأثيري كه در تحوالت  سه سلسله ترك تبار از اهميت بيشتري برخوردار بودند ؟چرا سلجوقيان در ميان  -1

.بيشتري داشتند ايران و ساير سرزمين هاي اسالمي و هم به سبب وسعت قلمروشان ، اهميت   
سلجوقيان تشكيالت اداري و حكومتي خود را بر اساس تشكيالتي سلجوقيان تشكيالت حكومت خود را چگونه پايه گذاري كردند ؟ -2  

ايران باستان البته تشكيالت آن دوره ها نيز بر گرفته از نظام اداري و حكومتي . كه از سامانيان و غزنويان به جاي مانده بود ، پايه گذاري كردند 
.بود و در هر دوره تغييراتي نيز در آن پديد مي آمد   

خود را مطيع و   سعي مي كردند    ؟ در دوره سلجوقيان سالطين براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود چه مي كردند -3
.پشتيبان دستگاه خالفت نشان دهند   

با ظلم و خود كامگي حكومت مي كردند و منتقدان و مخالفان خود ؟  سالطين در دوره سلجوقيان چگونه بر مردم حكومت مي كردند -4
. سالطين زندگي پر تجملي داشتند و صاحب امالك و ثروت زيادي بودند . را به سختي مجازات مي كردند   

.ده بود با سياست و كفايت وزيران ايراني به دست آور  ؟ حكومت سلجوقي قدرت و عظمت خود را چگونه به دست آورده بود -5  

ن گرد بودند باسلجوقيان مردماني گله دار و بيا چرا سلجوقيان ناگزير بودند  براي اداره قلمرو خود از وزيران ايراني استفاده كنند؟ -6
پهناور خود كه با زور شمشير ، امور سياسي و نظامي را در اختيار گرفتند ، آنها از شهرنشيني و كشورداري بي خبر بودند و براي اداره قلمرو 

.ناگزير شدند از وزيران ايراني استفاده كنند   

.وزير سلطان ُطغِرل بود كه نقشي موثر در موفقيت هاي او داشت   ؟ عميدالملك كُندري كه بود  -7  

ديد و مشورت وزير آلب ارسالن و ملكشاه بود ، او  چنان قدرت و نفوذي داشت كه كمتر كاري بدون صالح؟  خواجه نظام الملك كه بود   -8
.او انجام مي گرفت   

در نتيجه تدبير و مديريت اين وزيران  ،  ؟ در دوره سلجوقيان وزيران ايراني چه نقشي در اداره امپراتوري سلجوقي داشتند -9  
.اوضاع اقتصادي و فرهنگي بهتر شد و كشاورزي ، بازرگاني ،صنعت ، هنر و معماري رشد زيادي كرد  

تنظيم رابطه ي سلطان با خليفه و ديگر فرمانروايان  ؟ .وزيران در دوره سلجوقي را بنويسيد يكي از وظايف مهم  -10  
 

.از نظر گسترش دانش و هنر و ادب  ؟تاريخ ايران از دوره هاي برجسته محسوب مي شود دوره سلجوقيان از چه نظر در -11  
 

خواجه نظام الملك مدارسي در شهرهاي  ؟ كدام شهرها بنا شدندچرا مدارس نظاميه به اين نام معروف شدند؟ و اين مدارس در  -12
.مختلف بنيان گذاشت كه همگي آنها نظاميه خوانده مي شدند و مهم ترين آنها نظاميه هاي نيشابور ، اصفهان و بغداد بودند   

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده    – متوسطه اول هشتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب  ) ميراث فرهنگي ايران درعصر سلجوقي(  14درس   
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اين . ظاميه ها ، حقوق پرداخت مي شد در مدارس نظاميه به مدرسان ، مديران و كاركنان ن  مدارس نظاميه چه ويژگي هايي داشتند ؟ -13
مدارس مقررات خاصي داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصي گزينش مي شدند و رقابت شديدي براي رسيدن به مقام استادي در اين 

.مدارس وجود داشت   

لشكركشي هاي محمود غزنوي و جانشينانش به هندوستان ، موجب زبان  چه عاملي موجب رواج زبان فارسي در هندوستان شد؟  -14
.فارسي در زبان فارسي در آن ديار شد   

نامه ها و فرمان هاي حكومتي و دفترهاي ديواني از  در ابتداي دوره سلجوقي ، نامه ها و فرمان هاي حكومتي به چه زباني بود ؟  -15
.تعدادبيشتري از مورخان و دانشمندان عالقه مند به نوشتن كتاب هاي خود به زبان فارسي شدند به دنبال آن . عربي به فارسي تغيير كرد   

.به سبب آرامش و رونق بازرگاني   چرا در دوره سلجوقي شهر و شهرنشيني گسترش يافت ؟ -16  

ودند از شهرهاي آباد آن دوره محسوب ري ، نيشابور و اصفهان كه پايتخت هاي سلجوقيان ب پايتخت هاي سلجوقيان را نام ببريد ؟  -17
.مي شدند   

درساختن مساجد ايراني ابتكار خاصي به كار   در دوره سلجوقي ايرانيان چه ابتكار خاصي در ساختن مساجد به كار مي بردند؟  -18
انسراها و مدارس نيز الگوهاي جديدي در در ساختن انواع گنبدها ، برج ها و مناره ها ، كارو. رفت و حياط و چهار ايوان اطراف آن معمول گرديد 

.معماري به كار گرفته شد   

ساختن ظروف سفالين لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرين فام جلوه هاي مهم هنر دوره سلجوقي را بنويسيد ؟   نمونه هايي از  -19
. يا طاليي كه با نقش و نگار هاي مختلف تزئين شده  از جلوه هاي مهم هنر دوره سلجوقي بود   

فلز كاري ،  خوشنويسي ، تذهيب و ساختن جلد كتاب از چرم و    كدام يك از هنرهاي ايراني در دوره سلجوقي گسترش يافت ؟ -20
.قش انداختن بر روي آن نيز گسترش يافته بود ن  

)سلطان(                                                                          .قرار داشت ................................ حكومت سلجوقي  در رأس *-  
) وزارت(                           .بود ................................. ، مقام از مهم ترين مقام هاي كه در عهد سلجوقيان وجود داشت  *-  

)امام محمد غزالي (                                .از استادان نظاميه بود .................................................... عالم بزرگ ايراني به نام  *-  

)سعــدي(                               .از دانش آموختگان مدارس نظاميه بود .............................  شاعر معروف ايراني به نام *-  

)خراسان (.                                بود ............................... بزرگ ترين مركز علمي ، ادبي و مذهبي در دوره سلجوقي  *-  
)فرمانروايان –تركي (   . بود نيز در ايران رواج پيدا كرد.......................... كه زبان ..................... ششم هجري ، زبان در قرن پنجم و  *-  
)كاشي كاري ( .        در بناها به اوج زيبايي و شكوفايي رسيد ...................... در قرن پنجم  تا هفتم هجري ، آجر كاري و  *-  
)كاشي كاري (                                      .براي تزئين بناها بود ..................................... از ابتكارات مهم معماران ايراني  *-  

                                                                                                                    

                            
مغوالن از اقوام بيابانگردي بودند كه در سرزمين مغولستان واقع در شمال چين ؟  اقوامي بودند و در كجا مي زيستند  از چهمغوالن   -1

. و جنوب سيبري مي زيستند   

نها شيوه ي زندگي كوچ آآب و هواي سرد و خشك منطقه ، موجب شده بود كه  ؟  شيوه ي زندگي مردمان مغولستان چگونه بود -2
.زينند گنشيني و دامداري را بر  

قبايل مغول تا پيش از چنگيز خان پراكنده بودند و حكومتي   ؟ به غارت يكديگر و همسايگان روي آوردند چرا قبايل مغول -3
.اين قبايل به سبب افزايش جمعيت و كمبود مراتع ناگزير بودند براي تأمين زندگي ، به غارت يكديگر و همسايگان روي آورند . نداشتند   

رئيس يكي از قبايل مغول بود كه قبيله هاي مغول را زير فرمان خود درآورد و حكومتي نيرومند چنگيز  ؟ چنگيز كه بود و چه كرد  -4
.تشكيل داد و براي اداره ي آن كشور ، مجموعه قوانيني را با عنوان ياساي چنگيزي تدوين كرد و به اجرا گذاشت   

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده        – متوسطه اول  -شتمهمطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )حمله چنگيز و تيمور به ايران( 15درس 
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يم سپاه مغول مي كردند ، از قتل و غارت در امان بودند ، اما آن بود كساني كه خود را تسل ؟ يكي از اصول مهم ياساي چنگيزي چه بود -5  
.آنان كه مقاومت مي كردند ، بايد قتل عام و غارت مي شدند   

وي ، مردي بي رحم بود و سربازان . چنگيز در فنون رزمي مهارت كامل داشت و در حيله هاي جنگي استاد بود    ؟چنگيز چگونه فردي بود  -6  
.بايد بدون چون و چرا فرمانش را اجرا مي كردند و حتي فرزندانش   

. به فكر حمله به سرزمين هاي آباد و تصاحب ثروت آنها افتادند ؟  چه فكري افتادندمغوالن پس از آنكه متحد و قدرتمند شدند به  -7
  . آنها نخست به چين حمله و شهر ثروتمند پكن را تسخير و غارت كردند 

.مغوالن با فتح سرزمين هايي در غرب مغولستان ، به مرزهاي ايران نزديك شدند  ؟ مرزهاي ايران نزديك شدندمغوالن چگونه به  -8  
در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وقتي اعضاي يك كاروان تجاري مغول به يكي از   ؟ بهانه ي چنگيز خان براي حمله به ايران چه بود -9

موضوع را بهانه قرار داد و با  نچنگيز خان اي. حاكم آن شهر به جرم جاسوسي دستگير و كشته شدند شهرهاي ايران آمده بودند ، به دستور 
   .لشكري عظيم به ايران هجوم آورد 

ن برخورد اول با سپاه مغول ، چنان دچار هماسلطان محمد به مقابله شتافت ، اما در   ؟سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل مغوالن چه كرد  -9

.فرار او ، روحيه ي سپاهيان و مردم را ضعيف كرد . هراس شد كه فرار كرد  بيم و  
او در يك جنگ بر مغوالن پيروز شد اما به  ؟  سلطان جالل الدين خوارزمشاه در مقابل مغوالن چرا نتوانست كاري از پيش ببرد -10

حساس ، برخي از سرداران و حاكمان محلي و نيز خليفه ي عباسي نه در آن شرايط . دليل اختالفات و درگيري هاي داخلي ، كاري از پيش نبرد 
.تنها جالل الدين را ياري نكردند ، بلكه با وي درگير جنگ شدند   

بر اثر اين هجوم ، بسياري از ايرانيان جان باختند و تعداد زيادي به اسارت  نتيجه ي حمله ي چنگيزخان به ايران چه بود؟  -11
از اين رو ميل به گوشه گيري و دوري از . ترس و وحشت سراسر ايران را فراگرفت و مردم دچار سرخوردگي شدند . دند درآمدند يا آواره ش

مغوالن . شهرها و آبادي هاي زيادي را ويران كردند و آسيب فراواني به مزارع كشاورزي و قنات ها وارد اوردند . اجتماع در جامعه رواج يافت 
.نه ها را خراب كردند و كتاب ها را سوزاندند همچنين مساجد و كتابخا  

اومأمور شد فتوحان مغول را در ايران و ديگر بخش ها ي . هالكو خان نوه ي چنگيز بود هالكو خان كه بود؟ اقدامات او را بنويسيد ؟  -12
با تسخير بغداد و كشتن خليفه ،  -2تسخير كرد  اسماعيليان ايران را از بين برد و قلعه هاي آنان را -1: اقدامات او . جهان اسالم كامل كند 

.خالفت عباسي را برانداخت   

ايران از نظر سياسي يكپارچه و متحد شد و حكام و سرداران محلي   اوضاع ايران در دوران فرمانروايي سلسله ي ايلخانان چگونه بود؟ -13
. حكومت ايلخانان با ساير حكومت هاي مغولي در آسيا و دولت هاي اروپايي ارتباط برقرار كرد . تحت حاكميت و سلطه ي مغوالن ، قرار گرفتند   

ايران يك . حكومت ايلخانان فرو پاشيد وضعيتي شد؟  دچار چه حكومت ايلخانان  ) ابوسعيد(پس از مرگ آخرين ايلخان مغول -14
و  بار ديگر گرفتار هرج و مرج ،آ شوب ، جنگ و قتل و غارت هاي بي حساب شد ، يكپارچگي و اتحاد سياسي كشور ما  از بين رفت و حاكمان محلي

. و ستيز برخاستند سرداران مغول و غير مغول ، هر كدام بر بخشي از آن مسلط شدند  و با يكديگر به رقابت   

 ،بي عدالتي و ستمگري حاكمان محلي  همزمان با فروپاشي حكومت ايلخانان ، چه عواملي موجب بروز قيام هاي مردمي شد ؟  -15
.خشم و نارضايتي مردم را برانگيخت و موجب بروز قيام هاي مردمي شد   

مردم سبزوار در آن زمان بر . از روستاي باشتين در سبزوار آغاز شد   قيام سربداران از كجا و بر اثر تعليمات چه كساني آغاز شد؟ -16
.اثر تعليمات شيخ خليفه و شيخ حسن جوري آماده ي مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند   

ه ستوه روستاي باشتين كه از زياده خواهي و گستاخي مأموران حاكم مغولي خراسان بساكنان  حكومت سربداران چگونه تأسيس شد ؟ -17
آنان سپس با شعار  سر به دار مي دهيم ، تن به ذلت نمي دهيم ، سپاه حاكم . آمده بودند ، به پا خاستند و مأموران مغول را مجازات كردند 

.حكومت خود را تأسيس كردند  ،قيام به سرعت گسترش يافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار . مغول را در آن واليت شكست دادند   
 

تيمور گوركاني يكي از فاتحان مشهور در تاريخ است كه بخش وسيعي از آسيا را فتح كرد و امپراتوري تيمور كه بود و چه كرد؟   -18
  .تيمور در بي رحمي و خونريزي دست كمي از چنگيز خان مغول نداشت . او خود را از خاندان چنگيز مي دانست . تيموري را بنيان گذاشت 
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با سوء استفاده از اوضاع پريشان و آشفته ي ايران كه بر هر گوشه ي آن خاني و تيمور پس از تسلط بر ماوراء النهر چه كرد؟   -19
يورش هاي تيمور نيز همچون هجوم چنگيز ، آسيب و صدمات فراواني به مردم . سرداري حكومت مي كرد ، چندين مرتبه به كشور ما يورش اورد 

.در جريان اين يورش ها ، عده ي زيادي تلف شدند و اموال و دارايي مردم غارت گرديد . د ايران وارد كر  

. شاهرخ پسر تيمور ، بر رقيبان خود برتري يافت و موفق شد بخش وسيعي از ايران را تحت تسلط خود درآورد ؟ شاهرخ كه بود و چه كرد -20  
  ) خوارزمشاهيان(                                                     .به ايران هجوم آوردند ........................................ مغوالن در زمان  *-
) چنگيز (                                                          .يكي از فجايع تاريخ ايران بود ............................... هجوم هولناك  *-  

)  ايلخانان(                             .را تأسيس كرد .................................. هالكوخان پس از نابودي خالفت عباسي ، حكومت  *-  
)شيعه(                                                                  . بود ............................. حكومت سربداران ، پشتيبان مذهب  *-  

) تيمور(                                               .به ايران از بين رفت ................................... حكومت سربداران پس از يورش  *-  
) سمرقند(   .                                                                            بود .................................. پايتخت تيمور شهر  *-  

)شام چين -(                           .بود گسترش يافته ............................. تا ................................. امپراتوري تيمور از مرزهاي  *-  

    )صفويان( .                        در ايران از ميان رفت ..................................... حكومت تيموريان سرانجام با ظهور حكومت  *-

 

                                                                                                                                         

 . دانشمندان و بزرگان ايراني ؟ خريدن خطرهاي زياد به مغوالن نزديك شدندپس از هجوم مغوالن به ايران چه كساني با به جان  -1
 

آنها مي كوشيدند كه خوي خشن و ويرانگر  ؟   به مغوالن نزديك شدند بزرگان و دانشمندان ايراني، چرا پس از هجوم مغوالن  -2

 –بزرگان ايراني همچنين تالش مي كردند كه مغوالن را با فرهنگ و تمدن ايراني .بيابانگردان مغول را مهار كنند و مانع خونريزي بيشتر شوند 

 .اسالمي آشنا كنند و راه و رسم كشورداري را به آنان بياموزند 

يكي از برجسته ترين دانشمندان مسلمان ايراني بود كه به عنوان مشاور هالكوخان احترام بسيار   ؟ دخواجه نصيرالدين طوسي كه بو -3

 .تالش زيادي براي حفظ جان مردم و كاهش قتل و غارت هاي مغوالن كرد  ،او در جريان لشكركشي هالكو . يافت 

. و تشويق هالكو ساخته شد  خواجه نصيرالدين طوسيبه همت  ؟ رصدخانه مراغه به همت چه كسي و به چه منظوري ساخته شد -4

رصد خانه مراغه به .اين رصدخانه تبديل به يك مركز علمي و تحقيقاتي عظيم شد كه منجمان و دانشمندان زيادي در آن فعاليت مي كردند 

  .وسايل اخترشناسي و كتابخانه بزرگي مجهز بود 

يكي از سياستمداران و دانشمندان نامدار ايراني در دوره مغول ، خواجه  د ؟ و چه كركه بود همداني خواجه رشيدالدين فضل اهللا  -5

انجام داد و او به عنوان پزشك به دربار ايلخان راه يافت و عالقه بسياري به عمران  رشيدالدين فضل اهللا بود كه خدمات فرهنگي و اجتماعي فراواني

 .و آبادي و انجام كارهاي خيريه داشت 

هللا همداني درتبريز  بود كه شامل خواجه رشيدالدين فضل ا ؟بناي ربع رشيدي به همت چه كسي ، چگونه و در كجا تأسيس شد  -6
 . موسسات مختلف مانند مسجد ،مدرسه، بيمارستان ، خانقاه و كتابخانه مي شد 

 
 اعتقاد داشتند و گروه ديگري پيرو آيين بودايي و دين مسيحيتعده اي از آنها به آيين گذشتگان خود   ؟ مغوالن پيرو چه ادياني بودند -7

 . بودند 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده     – متوسطه اول  -هشتممطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )پيروزي فرهنگ بر شمشير (         16درس 
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زيرا مردم ايران ؟  چرا مبلغان بودايي و مسيحي در ترويج و گسترش آيين خود در ايران موفقيت چنداني كسب نكردند  -8
 .ان به دين اسالم درآمدند و مسلمان شدند سرانجام بر اثر كوشش عالمان و وزيران ايراني ، ايلخان. اعتقاد محكمي به اسالم داشتند 

بر اثر تالش هاي بزرگان و عالمان ايراني ، سرانجام پس از  ؟  ايلخانان مغول چگونه به فرهنگ و تمدن ايران عالقه مند شدند -9
 . چند دهه ايلخانان مغول به فرهنگ و تمدن ايران ، عالقمند شدند و براي عمران و آبادي تالش كردند 

 

 ، به تشويق و راهنمايي وزير خود خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني اقدام به اصالح امور اداري ؟  اقدامات غازان خان را بنويسيد  -10
  .براي عمران و آباداني تبريز بسيار كوشيد   –مالي و قضايي كرد 

 

 در تبريز با دوازده بناي مهم مانند بيمارستان ، مسجد ،در روزگار او ُشنب غازان   ؟  در زمان غازان خان چه بناهايي ايجاد شد -11
هم زمان در بسياري از شهرها مسجدي بزرگ و در كنار آن گرمابه اي براي تأمين هزينه  نگاهداري .بر پا شد .... كاخ ، مدرسه، كتابخانه و 

 .مسجد ساختند 

او به پيشنهاد وزيرش . جانشين غازان خان بود ) ولجايتو ا(سلطان محمد خدابنده ؟ سلطان محمد خدابنده كه بود و چه كرد  -12

 .پايتخت را به سلطانيه منتقل كرد و موجب آبادي آنجا شد  ،خواجه رشيدالدين فضل اهللا 

اين بناها از نظر عظمت و بلندي گنبدها و ايوان ها كم  كم نظير هستند؟ بناهاي دوران ابوسعيد آخرين ايلخان مغول از چه نظر   -13

  .گچبري و كاشي كاري هاي زيبا و اعجاب انگيز بناهاي مذكور ، حكايت از ذوق و نبوغ معماران ايراني در آن زمان دارد . نظيرند 

 .ان قرار داشت چون تحت تأثير فرهنگ و تمدن ايرچرا شاهرخ پسر تيمور ، راه پدر خود را ادامه نداد؟    -14

 . به سبب توجه و عالقه ي شاهرخ به ادب و هنرچرا در زمان شاهرخ  تعداد زيادي از شاعران و هنرمندان به هرات آمدند؟   -15

در هرات و  او بناهاي متعددي. بادي توجه داشت آهمسر شاهرخ از زنان نيكوكار بود كه به عمران و   گوهر شاد كه بود و چه كرد؟ -16

 .يكي از آنهاست ) ع(ساخت كه مسجد گوهرشاد در جوار حرم حضرت امام رضامشهد 

و خوشنويسي شكوفا شد و نگارگران و نقاشان آن زمان آثار ) نقاشي(هنر نگارگري   ؟در دوره تيموريان كدام هنرها شكوفا شد -17

 . هنري ارزشمندي از خود به جاي گذاشتند 

، يكي از نفيس ترين نسخه هاي كهن شاهنامه است كه به سفارش بايسنُقر ميرزا  ؟ چگونه اثري است شاهنامه ي بايسنقُري -18

 .شاهزاده ي تيموري نگارگري و تذهيب شد 

 

                                                          )طوسيالدين  خواجه نصير( 0. است..............................  مسلمان ايراني كه مشاور هالكوخان بوديكي از برجسته ترين دانشمندان   *-
 ) رصدخانه مراغه(                                      .بود......................................... كارهاي ارزشمند خواجه نصير ساختن يكي از   *-
   ) جامع التواريخ رشيدي (     .                     بود ........................................... معروف ترين كتاب خواجه رشيدالدين فضل اهللا  *-
                                                       )  ربع رشيدي (      .     در تبريز بود............................. يك نمونه بسيار مهم از عمران و آبادي و انجام كارهاي خيريه ، بناي  *-

 )بنده سلطان محمد خدا( .            بود كه به عمران و آباداني عالقه مند بود ................................................ جانشين غازان خان   *-

 )گنبد سلطانيه(          .              معروف است ................................. اولجايتو در سلطانيه آرامگاهي براي خود بنا كرد كه به  *-

 ) هرات( .                                                   به پايتختي تيموريان انتخاب شد ......................... در زمان شاهرخ شهر  *-
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قاره پهناور آسيا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد يافته است و بخش ؟   آسيا چگونه است  ه ي موقعيت جغرافيايي قار -1

 .اعظم آن در نيمكره شمالي قرار دارد 
از شمال به اقيانوس منجمد شمالي ، از جنوب به اقيانوس هند و از  ؟  قاره آسيا از سه طرف به كدام اقيانوس ها محدود مي شود -2

 . اقيانوس آرامشرق به 

در بين قاره هاي جهان ، تنها دو قاره آسيا و اروپا به هم چسبيده اند  به همين دليل بعضي از  ؟  گفته مي شود اوراسيا به كجا  -3
 .جغرافيدانان اين دو قاره را يك قاره دانسته و آن را اوراسيا ناميده اند 

 مجمع الجزاير آتشفشاني -3سرزمين هاي پست   -2هاي بلند و كوه هاي مرتفع  فالت  -1  ؟ ناهمواري هاي قاره آسيا را بنويسيد -4

 . مغولستان –تبت  –ايران  –آناتولي ؟  سيا را به ترتيب از غرب به شرق نام ببريدآفالت هاي بلند  -5

 . جلگه هاي پهناور ؟  رودهاي پر آب آسيا چه چيز به وجود آورده است  -6

 . جلگه چين  –جلگه گنگ و سند   –جلگه بزرگ سيبري    ؟را نام ببريدسه جلگه بزرگ آسيا  -7

 . از آبرفت رود يني سئي و رود ُاب  ؟ جلگه سيبري از آبرفت كدام رودها پديد آمده است -8

سرچشمه  از رودهاي سند و گنگ كه از رشته كوه هاي هيماليا ؟   از آبرفت كدام رودها تشكيل شده است" سند و گنگ  "جلگه  -9
 .مي گيرند

اين جلگه پهناور شمال هند ، بخش وسيعي از كشور پاكستان و   ؟ جلگه سند و گنگ كدام كشورهاي امروزي را در بر مي گيرد -10
 .بنگالدش را در بر مي گيرد

آبرفت ها در مصب رودها، سرزمين گاهي رودها ، آبرفت ها را در مصب خود انباشته مي كنند و از انباشته شدن ؟  دلتا را تعريف كنيد -11
با انباشته شدن دائمي آبرفت ها ، دلتاها پيوسته توسعه مي يابند و در آب . مي گويند (         ) هاي مثلث شكلي به وجود مي آيد كه به آنها دلتا 

 .روند  دريا پيش مي

به طور كلي دلتاها زمين هاي مناسبي براي  ؟  دلتاها چگونه زمين هايي هستند و چه خطراتي ساكنان آن را تهديد مي كند -12
با اين حال ساكنان اين دلتاها همواره در معرض خطراتي چون طوفان هاي دريايي ، . كشاورزي بوده و جمعيت انبوهي را در خود جاي داده اند 

 . طغيان رود و سيالب هستند 

در مشرق و جنوب شرقي آسيا به ويژه در كناره هاي ارند؟ مجمع الجزاير آتشفشاني آسيا در كدام قسمت اين قاره قرار د -13
 اقيانوس آرام ، 

 مجمع الجزاير ژاپن ، فيليپين و اندونزي  ؟ سه مجمع الجزاير آتشفشاني آسيا را نام ببريد -14

                                                                                                                                 .كوه هاي آتشفشاني وجودبه دليل . در مشرق و جنوب شرقي آسيا    ناهمواريهاي جوان آسيا در كدام قسمت قاره مشاهده مي شود؟ -15

و زمين لرزه ، سونامي كشورهايي كه در منطقه شرق و جنوب شرقي آسيا قرار دارند در معرض كدام بالياي طبيعي هستند؟  -16
 . فعال شدن كوه هاي آتشفشاني

هوا در تمام روزهاي سال سرد و داراي يخبندان هاي   سرزمين هاي مجاور قطب شمال در سيبري چه آب و هوايي دارند؟ -17
 .طوالني است

هواي بخش هاي داخلي و مركزي آسيا ، آب و كدام قسمت آسيا آب و هواي قاره اي دارند؟ و ويژگي اين آب و هوا چيست؟   -18
 .بسيار گرم و خشك است در اين نوع آب و هوا ، زمستان ها بسيار سرد و تابستان ها . قاره اي  يا برّي دارند 

 .آسياي خشك  -2)  سبز(آسياي مرطوب -1دو بخش   ، آسيا را به چند بخش مي توان تقسيم كرد نام ببريد؟بارش  نظر به طور كلي از -19
 

جنوب و جنوب شرقي آسيا كه در معرض بادهاي  ، سرزمين هاي مشرق  به كدام قسمت از آسيا ، آسياي مرطوب مي گويند؟  -20
 .قرار دارند آسياي سبز را تشكيل مي دهند ) مونسون(موسمي 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هشتم-مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   

 
 )ويژگي هاي طبيعي آسيا(   17درس 
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به سمت خشكي مي وزند ، اين بادها در اواخر بهار و فصل تابستان بادهاي موسمي در چه فصلي و از كدام اقيانوس ها مي وزند؟  -21
 .موجب ريزش باران فراوان در ناحيه آسياي سبز مي شوند 

 

به ريزش باران هاي موسمي بستگي دارد  و  زندگي روستايي و كشاورزي در آسيا به ريزش كدام باران ها بستگي دارد؟ چرا ؟  -22
اي شديد باران هاي موسمي نيز گاهي موجب طغيان رودخانه ها و البته ريزش ه. در صورت بارش كم يا نامنظم ، كشاورزان خسارت مي بينند 

 .بروز سيل در اين منطقه مي شوند 
 

سرزمين هاي مغرب و جنوب غربي آسيا شامل عربستان ، داخل  ؟)نواحي خشك آسيا را نام ببريد ( آسياي خشك كجاست؟   -23
 .فالت آناتولي و فالت ايران و همچنين آسياي مركزي به ويژه بيابان ُگبي از نواحي خشك آسيا محسوب مي شود 

 

اع بيشتر باشد دما زيرا تبت بلندترين فالت دنيا است و هرچه ارتف  چرا هواي تبت مانند نواحي قطبي و شمال آسيا سرد است ؟ -24
 .كاهش مي يابد 

 

زيرا رشته كوه هاي هيماليا مانع ورود بادهاي نفوذ كنند؟ چرا بادهاي موسمي نمي توانند به آسياي مركزي و بيابان گُبي  -25
 .مرطوب موسمي مي شوند 

 

به خط استوا نزديك ترند و تابش  زيرا اين نواحيآب و هواي گرم دارند؟  ع سالنچرا سرزمين هاي جنوب آسيا در بيشتر موا  -26
    .نور خورشيد به اين مناطق تقريباً به صورت مستقيم است 

 
 .  بادهاي مديترانه اي وزش كدام يك از بادها ، كشور ما را تحت تأثير قرار مي دهند ؟   -27

 
 ) سوئز برينگ - (                .از افريقا جدا مي شود................... از آمريكاي شمالي و از طريق كانال .................... قاره آسيا از طريق تنگه  *-

 
 ) اورال(            .                                   مرز بين دو قاره آسيا و اروپا در نظر گرفته اند ............................. رشته كوه   *-

 

 ) آسيا(                                                                          .است ........................................... وسيع ترين قاره جهان   *-

 
 )بام دنيا –هيماليا  –اورست ( .   داده اند .................... و به آن لقب ..................... در رشته كوه ....................... بلندترين قله جهان  *-

  
 )گنگ و براهماپوترا(    .                          پديد آمده است.............................. و .............................. دلتاي بنگال از آبرفت رود  *-

 

 )يانگ تسه كيانگ(                 .  پديد آمده است....................................... جلگه ي بزرگ چين در شرق آسيا از آبرفت رود   *- 
 

 )گرم(      . دارند.............................. سرزمين هاي مجاور درياها از درياي سرخ تا جزيره تايوان در شرق چين ، آب و هواي  *-
 

 )آرام  –هند ( .              به مشرق و جنوب شرقي آسيا مي وزند ................... و ..................بادهاي موسمي از سمت اقيانوس  *-
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 ( ......................)نام كوه  -4( ..................)   نام دريا  -3( ...................)          نام اقيانوس  -2... )         ( ...........نام تنگه   -1
 (.....................)نام فالت  -8( ...................)    نام فالت  -7      (.....................)    نام فالت    -6( ..............)          نام جلگه  -5
 (...............)نام شبه جزيره -12(...................)    نام جلگه  -11(.....................)          نام درياچه -10( ..............)         نام فالت  -9

 (....................)نام دريا  -16(.................)         نام خليج  -15(......................)          نام دريا  -14.......)        ( ...نام خليج  -13
 .)(..............نام اقيانوس -20(.................)        نام خليج  -19(...............)          نام شبه جزيره -18(......)        رشته كوهنام  -17
 (.....................) نام رود  -24(............)         نام اقيانوس -23(.......................)            نام رود  -22(............)          نام رود -21

 آناتولي -9ايران            -8تبت          -7مغولستان          -6سيبري         -5اورال      -4سياه      -3منجمد شمالي      -2      برينگ -1

 هند -18      هيماليا    -17عمان        -16عدن            -15سرخ       -14فارس     -13عربستان       -12      بين النهرين    -11خزر      -10

 يني سئي -24آرام          -23هوانگهو      -22يانگ تسه كيانگ      -21هند       -20بنگال      -19
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 . آداب و رسوم و سبك زندگي دين ، زبان ، ؟  در بخش هاي مختلف آسيا مردم از چه نظر با يك ديگر تفاوت دارند   -1

نواحي مرتفع چون فالت تبت و هيماليا و بيابان هاي  ؟  است ؟چراكم جمعيت يا خالي از جمعيت آسيا  كدام نواحي آسيا بسيار  -2
 .به دليل مساعد نبودن شرايط آب و هوايي .  وسيع ، خالي از جمعيت يا كم جمعيت است 

 .در جنوب و جنوب شرقي  آسيا  ؟ در كدام قسمت از آسيا جمعيت انبوهي به طور متراكم زندگي مي كنند  -3

باران فراوان ، خاك مساعد و آبرفتي ، : به داليل مختلفي چون    راكم جمعيت زياد است؟چرا در مشرق و جنوب شرقي آسيا ت -4
 .پوشش گياهي سرسبز  ، آب و هواي مناسب 

چين  با جمعيتي حدود يك ميليارد و سيصدميليون نفر  و هند با جمعيتي حدود يك ؟   پر جمعيت ترين كشورهاي جهان كدامند  -5
 . نفر   ميليارد و دويست ميليون 

 .ميليون نفر  141جزيره جاوه در اندونزي حدود چقدر جمعيت دارد؟ ؟متراكم ترين منطقه جهان از نظر جمعيت كجاست -6

البته در جنوب آسيا . بيشتر جمعيت آسيا از نژاد زرد پوست و بقيه سفيد پوست هستند   ؟ مردمان آسيا از چه نژاد هايي هستند -7
 .رگه كه از ازدواج نژاد هاي مختلف با هم به وجود آمده اند نيز زندگي مي كنند  تيره هاي سياه پوست و دو

 . يهود ،  مسيحيت و اسالم  ؟  كدام دين هاي بزرگ الهي عالوه بر آسيا در ساير قاره ها انتشار يافته اند  -8

اگر چه خاستگاه دين اسالم كشور عربستان است ، اما اسالم به تدريج همه كشورهاي  ؟ دين اسالم در كدام قسمت آسيا رواج دارد -9
سيا آ به همين دليل از غرب تا شرق. سياي غربي را در بر گرفته و سپس به آسياي مركزي و مشرق و جنوب شرقي آسيا راه يافته است آ

 .نشان دهنده فرهنگ و تمدن اسالمي است 

 آيين بودا كه  -2آيين برهمايي در شبه جزيره هند  -1؟ ، كدام اديان ديگر در آسيا پيروان زيادي داردغير سه دين بزرگ الهي  -10
اين آيين ها در قاره هاي .  خاستگاه اصلي آن نيز هند است اما در كشورهاي شرق آسيا چون چين ، ژاپن ، كره و تايلند انتشار يافته است 

 .ديگر كمتر نفوذ كرده اند 

چين ، هند ، پاكستان ، تايلند ، اندونزي ، فيليپين ، بنگالدش و   رين كشور هاي توليد كننده ي برنج در آسيا كدامند؟مهم ت -11
 .ويتنام 

با كشــور چين توانسته     در دو دهه ي اخير كشور چين چگونه توانسته است اقتصاد و وضع زندگي مردم خود را بهتر كند؟ -12
 خود را به شدت افزايش بدهد و از اين راه درآمد اقتصادي و وضع زندگي مردم را بهتر كند برنامه ريزي هاي جديد ، ميزان توليدات و صادرات 

 .، تايوان ، هنگ كنگ  ، سنگاپور  كره جنوبي  خود قرار داده اند؟ي ي آسيايي صادرات را هدف اقتصاد كشورهايك از كدام  -13

كره جنوبي ، تايوان ، هنگ كنگ  ، سنگاپور زيرا اين كشورها  ام كشورها ببرهاي اقتصادي آسيا لقب داده اند ؟ چرا ؟ به كد -14
اين كشورها به خصوص در توليد و . و از اين راه درآمد بسيار زيادي به دست بياورند بدهند توانسته اند  صادرات را هدف اقتصادي خود قرار 

 .ي و رايانه اي ، لوازم خانگي و اتومبيل پيشرفت زيادي كرده اند صدور لوازم الكترونيك

. موجب شده است كه مهاجرت از روستا به شهرها در آسيا ادامه پيدا كند تحوالت اقتصادي در آسيا چه پيامدي داشته است ؟  -15
 .امروزه شهرهاي با جمعيت بيش از ده ميليون نفر در آسيا بيشتر از ساير قاره ها است 

آسمان خراش هاي  –جزيره سنتوزا در نزديكي سنگاپور  –ديوار چين  –تاج محل در هند جاذبه هاي گردشگري آسيا را نام ببريد ؟  -16
 .هنگ كنگ 

 .كتابي است كه مجموعه اي از نقشه ها در آن گرد آوري شده است اطلس چيست ؟  -17

ما با استفاده از انواع نقشه هاي مختلف يك اطلس مي توانيم اطالعات بيشتر و دقيق تري در   از اطلس ها چه استفادهاي مي شود؟ -18
 .باره ي كشورها يا نواحي مختلف جهان به دست بياوريم 

 .اسي نقشه هاي سي -2نقشه هاي طبيعي  -1 معموالً براي هر قاره يا كشور دو نوع نقشه در اطلس مشاهده مي كنيم آنها را نام ببريد؟ -19

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هشتم-مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   

 

 )ويژگي هاي انساني و اقتصادي آسيا ( 18درس 
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نمايش ..... بر روي اين نقشه ها ، رشته كوه ها ، فالت ها ، درياها ، رودخانه ها و  نقشه هاي طبيعي چه نوع نقشه هايي هستند؟ -20
 .داده شده و اطالعات مربوط به شهرها و كشورها بسيار كم است 

شورها ، ايالت ها و استان ها ، پايتخت ها و شهرهاي بر روي اين نقشه ها ، مرز ك نقشه هاي سياسي چه نوع نقشه هايي هستند؟  -21
 . مهم نمايش داده شده است 

           )آسيا(                                                                                           .است ..................... پرجمعيت ترين قاره  *-
 )آسيا(                                                     .زندگي مي كنند ............................. قاره ي درصد جمعيت جهان در  60 *-

   )ناديا ( .                                                                                    بزرگ جهان است.......................... آسيا مهد  *-

 ) كشاورزي(                                                             . مشغولند ............................. بخش عمده اي از مردم آسيا به كار  *-

  )برنج (                                                               .است ...................... كشاورزي در قاره آسيا  مهم ترين محصول  *-

 )ژاپن (  .                                                                            است ........................ مهم ترين كشور صنعتي آسيا  *-

 )روسيه  –ژاپن ( .                       عضور كشورهاي گروه هشت هستند ......................... و ... .......................در آسيا كشورهاي  *-
 ) سي توكيو-( .             ميليون نفر است ............... با منطقه اطراف آن بيش از ......................... شهر آسيا پر جمعيت ترين  *-

 )تحوالت اقتصادي ( .              موجب شده كه مهاجرت از روستا به شهرها ادامه پيدا كند................................. در آسيا عامل  *-

             

ير در از تنگه ي بسفر و داردانل در تركيه تا كوه هاي پام ؟ منطقه ي جنوب غربي آسيا شامل چه محدوده اي از اين قاره است -1
 .مشرق و از آنجا تا خليج عدن و باب المندب را در بر مي گيرد 

 . اروپا و آفريقا ؟   منطقه ي جنوب غربي آسيا به كدام قاره ها متصل است -2

 درياي مديترانه ، درياي سرخ ، درياي عمان ،   ؟درياها و اقيانوس مهمي كه در منطقه ي جنوب غربي آسيا قرار دارد كدامند  -3
 .درياي سياه ، درياي خزر و خليج فارس و اقيانوس هند 

 .عربستان و ايران   ؟دو كشور وسيع منطقه جنوب غربي آسيا كدامند-4

سرزمين ، كوه هاي بلند ايران كه به ارتفاعات تركيه و قفقاز مي پيوندند؟ سرزمين هاي مرتفع منطقه ي جنوب غربي آسيا كدامند -5
 .شكيل مي دهد هاي مرتفع اين منطقه را ت

  ؟ پهناور در منطقه جنوب غربي آسيا كدامند و اين جلگه ها از آبرفت كدام رودها به وجود آمده اندسرزمين هاي پست و جلگه اي  -6
رود سند جلگه سند در شرق ايران كه از آبرفت  -2برفت رودهاي دجله و فرات به وجود آمده است  آجلگه ي بين النهرين در غرب ايران كه از  -1

 .به وجود آمده است 

 . بيابان بزرگ عربستان ، دشت كوير و دشت لوت   ؟نواحي پست و خشك منطقه جنوب غربي آسيا كدامند -7
 .با توجه به وسعت زياد و تنوع ناهمواري ها با توجه به چه عواملي در منطقه جنوب غربي آسيا آب و هواهاي گوناگون به وجود آمده است؟   -8

در زمستان آب و هواي سرد و در تابستان آب و   چه نوع آب و هوايي دارند ؟سيا آ ي مرتفع و كوهستاني منطقه جنوب غربينواح -9
 . بارش برف و باران فراوان موجب پديد آمدن پوشش گياهي فراوان در دامنه ي كوه ها شده است . هواي معتدل دارد 

 . آب و هواي گرم و خشك يا نيمه خشك  ه نوع آب و هوايي دارد ؟ بخش هاي وسيعي از منطقه جنوب غربي آسيا چ -10

 .كمبود آب شيرين  چه مسئله اي باعث اختالف و نزاع بين كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا شده است ؟  -11
 

سرزمين   هستند؟سرزمين هايي كه در سواحل درياهاي منطقه ي جنوب غربي آسيا قرار گرفته اند داراي چه نوع آب و هوايي  -12
به هاي واقع در   سواحل گرم خليج فارس ، درياي عمان و اقيانوس هند و درياي سرخ ، آب و هواي گرم دارند اما رطوبت هوا به دليل نزديكي 

 . دريا زياد بوده و حالت شرجي به وجود آورده است 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده    – متوسطه اول  -هشتممطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )سيا  آ ويژگي هاي منطقه ي جنوب غربي(   19درس 
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داراي آب و هواي ويژگي اين آب و هوا چيست؟   سرزمين هاي اطراف درياي مديترانه داراي چه نوع آب و هوايي است؟  -13
 .درآب و هواي مديترانه اي زمستان ها معتدل و پرباران و تابستان ها گرم و خشك است . مديترانه اي است 

 

 براي هريك از انواع آب و هواي زير ،  شهر يا منطقه اي در آسياي جنوب غربي پيدا كنيد؟  -14
 )سواحل درياي عمان و خليج فارس( آب و هواي گرم و شرجي -2)                                         بان ربع الخالي بيا( آب و هواي گرم و خشك  -1

 )نواحي كوهستاني البرز و زاگرس(آب و هواي سرد كوهستاني   -4)                            كشور لبنان و فلسطين ( آب و هواي مديترانه اي  -3
 

 تكلم ترين گروه هاي زباني در منطقه آسياي جنوب غربي كدامند و از هر گروه يك كشور مثال بزنيد؟پر  -15
 پاكستان: تركيه                                   اردو : ايران                                 تركي : عربستان                         فارسي : زبان عربي 

 

 .تركيه   پاكستان- –ايران    ز پر جمعيت ترين كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا را نام ببريد؟سه مورد ا -16
  

 . اسالم –مسيحيت  –يهود  كدام اديان الهي در منطقه جنوب غربي آسيا ظهور كرده اند ؟  -17
 

 اغلب كشورهاي منطقه داراي ذخاير نفت و گاز هستند ، فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا چگونه است؟  -18
  

از اما متأسفانه بيشتر انها از نظر اقتصادي به صادرات نفت وابسته بوده و ماشين آالت ، مواد غذايي ، دارو و انواع كاالهاي مصرفي ديگر 
 . كشورهاي پيشرفته وارد مي كنند 

 

عالوه بر  صادرات نفت ، همه ساله درآمد  زيادي را از طريق مراسم حج و سفر ميليون ها زائر   كشور عربستان چيست ؟ درآمد  منبع -19
 . به اين كشور نصيب خود مي كند 

 

 كدام كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا توانسته اند از طريق رونق گردشگري يا تجارت و بازرگاني اقتصاد خود را متحول كنند؟ -20
   عربــي تــركيه و امارت متحده

 

به دليل جنگ ،  مثال بزنيد؟   چرا برخي از كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا نتوانسته اند از نظر اقتصادي پيشرفت كنند؟  -21
 . مانند عراق و افغانستان  .اشغال نظامي توسط آمريكا و نبودن امنيت 

 

 .دين اسالم ، زبان عربي و درياهاي جنوب غربي آسيا  ي كند؟ كدام عوامل مردم منطقه ي آسياي جنوب غربي را به هم نزديك تر م -22
 

بيكاري ، عدم ُثبات  اقتصادي ، و افزايش   كشورهايي كه اقتصاد آنها وابسته به نفت است ، با چه مشكالتي روبه رو مي شوند؟ -23
 . وابستگي اقتصاد به  صارات و فروش نفت  –ركود اقتصادي   –تورم 

 

 ) ربع الخالي (                   .كيلومتروسعت دارد640000در شبه جزيره عربستان حدود ................... عربستان ، بيابان بزرگ  *-

 )گرم و خشك(                                        .. دارد........................ بيابان هاي وسيع منطقه جنوب غربي آسيا آب و هواي  *- 

 ) آب شيرين (                                          .است ....... .....................از مسائل مهم منطقه جنوب غربي آسيا كمبود يكي  *-

 )جنوب غربي آسيا (                                      .   است ....................................... يكي از نخستين كانون هاي تمدني جهان منطقه   *-

 )اديان توحيدي( .                                              بوده است .................................. منطقه جنوب غربي آسيا كانون ظهور  *-

 ) 90(  .                                                 درصد  مردم منطقه جنوب غربي آسيا مسلمان هستند .................... بيش از  *-

 )اسالمي( .                                                 محسوب مي شود ........................ منطقه ي جنوب غربي آسيا  قلب تمدن  *-

               ) گاز  –نفت (.                        هستند .................... و .................. اغلب كشورهاي منطقه ي جنوب غربي آسيا داراي ذخاير  *-
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اين منطقه در كانون اتصال سه قاره آسيا ، اروپا و افريقا قرار  -1؟  چرا منطقه جنوب غربي آسيا يكي از مناطق استراتژيك است -1
اين منطقه انبار مهم منابع انرژي  -2   .آبراهه هاي مهمي چون تنگه هاي هرمز ، بسفر ، داردانل و باب المندب در اين منطقه قرار دارد .  دارد

 .اين منطقه كانون جهان اسالم  است  -3جهان است   

 هاي مهم ، درياهاي منطقه به يكديگر از طريق اين آبراهه ؟  وجود آبراهه ها در منطقه جنوب غربي آسيا چه اهميتي دارد -2
 .مي پيوندند و به آب هاي آزاد اقيانوس ها راه مي يابند 

 .چون استفاده از حمل و نقل ارزان كاالها و انرژي را ميسر مي سازد  ؟  چرا موقعيت بندرگاهي براي كشورها اهميت زيادي دارد  -3

 زيرا حدود دو سوم ذخاير شناخته شده نفت جهان ؟  رژي جهان محسوب مي شودچرا منطقه جنوب غربي آسيا انبار مهم منابع ان -4
 .و حدود يك سوم منابع گازي جهان در اين منطقه قرار دارد كه البته بخش بزرگي از آنها در منطقه ي خليج فارس واقع است 

 . يران ، عراق ، كويت و امارات متحده عربي عربستان ،  ا ؟كشورهاي عمده صادر كننده نفت در منطقه جنوب غربي آسيا كدامند  -5

 .مكه و مدينه ؟  مقدس ترين شهرهاي مسلمانان كدامند -6 

 سعي مي كنند كه از طريق پيمان هاي   ؟  كشورهاي جنوب غربي آسيا براي همكاري بيشتر با يكديگر چه تدبيري انديشيده اند-7
بين ايران ،  1341كه نخست در سال )اكو(مانند پيمان سازمان همكاري اقتصادي اقتصادي و فرهنگي با يكديگر ، بيشتر همكاري كنند 

 .پاكستان و تركيه بسته شد و هم اكنون ده كشور منطقه عضو آن هستند 

بخاطر منابع انرژي مورد نياز كشورهاي صنعتي و راه هاي مهم حمل ونقل  -1  چرا جنوب غربي آسيا منطقه اي پر تنش است؟   -8
كشورهاي منطقه به قدرت هاي بزرگ وابسته اند و از متأسفانه حكومت بعضي  -2اين منطقه مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهاني است   دريايي

با حمايت آمريكا و انگليس عالوه بر سركوب مردم فلسطين به توطئه و ) اسرائيل(رژيم اشغالگر قدس  -3نظر سياسي از آنها پيروي مي كنند 
آمريكا ، انگلستان و برخي كشورهاي قدرتمند ديگر براي حفظ منافع خود در منطقه در  -4ان كشورهاي منطقه مي پردازند  دشمني با مسلمان

 .كشورهاي وابسته پايگاه هاي نظامي ايجاد نموده و در اين پايگاه ها ، تسليحات نظامي مختلف انبار و نيروهاي نظامي مستقر كرده اند 

دسترسي به آب هاي خليج فارس و ب رقابت و تالش در منطقه جنوب غربي آسيا شده است ؟  در گذشته چه عاملي سب -9
 .اقيانوس هند 

 در سالمردم ايران به رهبري امام خميني  -1چه عواملي جايگاه ايران را در منطقه جنوب غربي آسيا پر اهميت تر كرده است؟  -10
 و قدرت هاي خارجيانقالب اسالمي ايران الگويي براي مردم كشورهاي ديگر است تا عليه ظلم و استبداد داخلي . به پيروزي رسيدند  1357

كشور ايران اگر چه از اقوام مختلف تشكيل شده است ، اما اين اقوام همواره  -2به پا خيزند و چهره اي متعالي از اسالم به جهانيان عرضه كنند  
كشور ايران داراي منابع مهم انرژي است و از نظر داشتن منابع نفت ، مقام  -3 با يكديگر وحدت و همبستگي داشته و از كشور دفاع كرده اند

 ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي پيشرفت هاي زيادي در علم و فناوري داشته است  -4چهارم و منابع گاز مقام اول را در اين منطقه دارد   
 .كشور ايران به دليل داشتن سواحل طوالني و موقعيت بندرگاهي و دسترسي به آب هاي آزاد جايگاه ممتازي در منطقه دارد  -5

 

طول سواحل ايران با در نظر گرفتن بريدگي هاي طول سواحل ايران در جنوب چقدر است و از كجا تا كجا كشيده شده است؟   -11
 .روند رود در جنوب غرب تا تنگه هرمز و از آنجا تا بندر ُگواتر در جنوب شرق امتداد دارد كيلومتر است كه از ا 2043ساحل 

 . خارك ، كيش ، قشم ، الرك ، الوان ، تنب بزرگ ، تنب كوچك ، ابوموسي   جزيره هاي مهم ايران در آب هاي خليج فارس را نام ببريد؟ -12

 .از نظر استخراج نفت ، بازرگاني ، تجارت و نظامي اهميت دارند   دارند؟جزاير ايران در خليج فاس از چه نظر اهميت  -13

يك آبراهه بين المللي است كه همه كشورها حق دارند بر طبق قوانين رفت و آمد در تنگه ها با كشتي  هي است؟ اتنگه هرمز چگونه آبر -14
 .از آن عبور كنند 

نيروي دريايي همانند نيروهاي   را بنويسيد؟و زمان صلح نقش نيروي دريايي ايران در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران  -15
تند زميني و هوايي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، با شجاعت و رشادت فراوان در آب ها با دشمنان جنگيدند و از كشور دفاع كردند و نگذاش

 .در زمان صلح نيز حافظ منافع كشور ايران در درياهاست . كشتي هاي تجاري و واردات كاال به ايران مشكلي پيش بيايد كه در رفت و آمد 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده    – متوسطه اول  -هشتم مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )ايران و منطقه جنوب غربي آسيا  (  20درس 
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كيلومتر مربع از خاك آن را يهوديان  20000اما حدود . كيلومترمربع وسعت دارد  27000حدود سرزمين فلسطين چقدر وسعت دارد؟   -16
 . اسرائيل ناميده اند  صهيونيست اشغال كرده و آن را 

براي پيروان يهوديان ، مسيحيان و مسلمانان شهر بيت المقدس براي پيروان كدام اديان توحيدي مورد احترام است ؟ چرا ؟  -17
 .مورد احترام است ، زيرا خاستگاه پيامبران بزرگ بوده است 

ي كه در بيت المقدس قرار دارد ، پس از مسجدالحرام در مكه مسجد االقص   سومين مسجد مهم اسالم چه نام دارد ؟ و در كجاست؟ -18
 .و مسجد النبي در مدينه ، سومين مسجد مهم اسالم است و در آغاز ظهور اسالم قبله اول مسلمانان بوده است 

مقياس نقشه به ما نشان مي دهد كه فاصله هاي روي نقشه ، بر روي زمين و در عالم واقعيت  مقياس نقشه نشان دهنده ي چيست ؟ -19
 . به عبارت ديگر مسافت هاي روي نقشه ، نسبت به مسافت هاي واقعي روي زمين چقدر كوچك تر شده اند . چقدر است 

1سانتي متر باشد ، در صورتي كه مقياس نقشه  10اگر فاصله دو روستا روي نقشه اي  -20 
250000

باشد فاصله اين دو روستا  
 10 × 250000 = 2500000سانتي متر روي زمين          روي زمين چقدر است؟

                                           2500000 ÷ 100=  25000متر روي زمين                                             
   25000 ÷ 1000= 25كيلومتر روي زمين                                             

 ؟به دست آوريدمقياس اين نقشه را . سانتي متر است  5كيلومتر و روي نقشه  60فاصله شهري تا ساحل دريا ، روي زمين  -21
    cm 1200000 =100×12000      m 12000=1000×12      12 =5÷60        60 =60×1                                                                         

1
1200000

                       
  

 )استراتژيك (              .               جهان است ................................... از مناطق  يايران در منطقه جنوب غربي آسيا كه يك *-

 )يك سوم –دو سوم (  .        منابع گازي جهان در منطقه جنوب غربي آسيا است ............. نفت جهان و حدود .............. حدود  *-

 )هرمز(                  .  آبراهه بين المللي است كه همه كشورها حق دارند با كشتي ها از آن عبور كنند يك .................... تنگه  *-

 )اورشليم  –بيت المقدس (       . مي گويند..................... و يهوديان و مسيحيان به آن .................. در كشور فلسطين شهري وجود دارد كه مسلمانان به آن  *-

 )قدس(       .از چنگال اشغالگران و پيروزي فلسطيني ها يكي از دغدغه هاي مهم مسلمانان جهان است ................... امروزه آزادي  *-

 ))كسري(عددي  –خطي (       . و يا هر دو استفاده شده باشد ................. يا مقياس ............... در نقشه ها ممكن است ازمقياس  *-

 

 

از جنوب به درياي مديترانه و  –از شمال به اقيانوس منجمد شمالي ؟  اروپا از اطراف به كدام درياها و اقيانوس ها محدود مي شود -1

  . از غرب به اقيانوس اطلس شمالي درياي سياه در شرق-  –درياي آدرياتيك  

 .اروپاي پير و اروپاي جوان : به دو بخش  ؟  ؟ نام ببريدبه طور كلي ناهمواريهاي اروپا به چند بخش تقسيم مي شود -2
 

فرسايش طوالني موجب شده است كه كوه ها كم ارتفاع  –مناطق شمالي اروپا  ؟  چرااروپاي پير به كدام قسمت اروپا گفته مي شود؟  -3
از نظر زمين شناسي به اين بخش . در اين منطقه ، جلگه هاي پهناور و درياچه هاي بسيار وجود دارد . و قله ها گنبدي شكل و دره ها باز باشند 

 .وسيع اروپا اروپاي پير مي گويند 

چين خوردگي ها و رشته كوه هاي بلند در جنوب اروپا ديده  –جنوب اروپا  ؟ كدام قسمت اروپا گفته مي شود؟ چرا اروپاي جوان به  -4
به اين منطقه اروپا كه در آن آتشفشان ها و . قله ي كوه ها ، نوك تيز و دامنه ي كوه ها اغلب داراي شيب تند و دره ّهاي تنگ مي باشد . مي شود 

 . رخ مي دهد ، اروپاي جوان مي گويند زمين لرزه ها يي نيز 

250000 1 cm 
 10 cm 

 1 

60 5 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده   – متوسطه اول هشتم-مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 ) ويژگي هاي طبيعي اروپا و افريقا( 21درس 
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 رشته كوه هاي آلپ و پيرنه؟  دو رشته كوه اروپاي جوان را نام ببريد -5

آب و هواي  –آب و هواي مديترانه اي  –آب و هواي معتدل اقيانوسي  –آب و هواي قطبي و سرد  ؟ انواع آب و هوا ي اروپا را نام ببريد -6
 . قاره اي يا برّي 

بخش شمال قاره اروپا يعني قسمت هاي شمالي شبه   ؟  هواي قطبي و سرد در چه قسمت هايي از اروپا ديده مي شودآب و  -7
 .جزيره اسكانديناوي و ايسلند به قطب شمال نزديك هستند و آب و هواي قطبي و سرد دارند 

اطلس نظير انگلستان و ايرلند ، آب و هواي معتدل مناطق مجاور اقيانوس  ؟ اروپا آب و هواي معتدل اقيانوسي دارند كدام مناطق -8

 .دريايي آب گرم گلف استريم از اين سواحل در فصل زمستان موجب مي شود كه هوا ماليم تر شود  اقيانوسي دارند و عبور جريان

مانند كشورهاي اسپانيا ( اند مناطق جنوبي اروپا كه در سواحل مديترانه واقع شده   ؟مناطق جنوبي اروپا چه نوع آب و هوايي دارد   -9

 .آب و هواي مديترانه اي دارد ) و ايتاليا

 .تابستان هاي گرم و خشك  – 2زمستان هاي معتدل و مرطوب  -1 ؟  ويژگي هاي آب و هواي مديترانه اي چيست -10

پا به دليل دوري از درياها آب و مركز و مشرق ارو   ؟ آب و هواي قاره اي يا برّي در كدام قسمت اروپا ديده مي شود ؟ چرا   -11
 .هواي قاره اي يا برّي دارد و ميزان بارندگي در آنجا كم است 

از اين رودها براي آبياري زمين هاي كشاورزي ، توليد انرژي الكتريكي و حمل و نقل  ؟  از رودهاي اروپا چه استفاده هايي مي شود -12
 .و كشتيراني استفاده مي شود 

 . راين ، دن  و الب مهم ترين رودهاي اروپا است  ، دانوب ، ولگا ؟   مهم ترين رودهاي اروپا را نام ببريد  -13

 .اقيانوس اطلس در غرب  –اقيانوس هند در شرق ؟   قاره افريقا بين كدام يك از اقيانوس ها قرار گرفته است -14

كانال سوئز و تنگه       –تنگه جبل الطارق از اروپا    ؟   ا و اروپا جدا مي شودقاره افريقا از طريق كدام تنگه ها و كانال از آسي -15
 .باب المندب از آسيا 

 )-متر 5900(و كليمانجارو ) متر 52(كنيا ؟  مهم ترين قله هاي افريقا را نام ببريد و بنويسيد در كدام قسمت واقع شده است -16
 .در شرق افريقا 

اغلب در اثر فرو نشستن زمين يا شكستگي هاي بزرگ در پوسته زمين به وجود ؟  شرق افريقا چيست علت تشكيل درياچه هاي -18
 . اين شكستگي ها موجب مي شود كه آبشارهايي در مسير رود به وجود بيايد . آمده است 

 .نياسا  –تانگانيا  –ويكتوريا ؟ چند درياچه در شرق افريقا نام ببريد -19

زيرا كناره هاي افريقا صاف و بدون   ؟ افريقا براي پهلو گرفتن كشتي ها و ساختن بنادر چندان مناسب نيستچرا كناره هاي  -20
 . است ) خليج(بريدگي 

زيرا موقعيت افريقا به گونه اي است   ؟  چرا آب و هواي افريقا گرم است و در بيشتر قسمت هاي آن زمستان ديده نمي شود  -21
 .ر طول سال در مناطق استوايي و اطراف آن تا مدار رأس السرطان و رأس الجدي تقريباً عمود است آن عبور مي كند و خورشيد دكه مدار استوا از وسط 

 )افريقاي سبز(افريقاي مرطوب  -1:    به دو بخش  ؟  از نظر بارش قاره افريقا به چند قسمت تقسيم مي شود؟ نام ببريد-22
 . افريقاي خشك  -2

از شمال تا درياچه چاد و از ( نواحي اطراف خط استوا   ؟ به كجا گفته مي شود؟ و چه ويژگي هايي دارد) سبز(مرطوب افريقاي  -23
 . در اين منطقه  باران فراوان مي بارد . آب و هواي گرم و مرطوب دارد ) جنوب تا رود زامبز 

 هر چه ؟ بيابان معروف در شمال و جنوب افريقا چيستافريقاي خشك به كجا گفته مي شود؟ چه ويژگي هايي دارد ؟ و  -24
از منطقه استوايي به سمت شمال و جنوب افريقاپيش برويم ، از ميزان باران و رطوبت كاسته شده و كم كم به آب و هواي گرم و خشك تبديل 

 . شود  مي شود ، به طوري كه در شمال افريقا ، صحراي بزرگ و در جنوب آن بيابان كاالهاري ديده مي
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بخش كوچكي از شمال افريقا كه در مجاورت درياي مديترانه  ؟  آب و هواي مديترانه اي در كدام قسمت افريقا مشاهده مي شود -25
 .قرار گرفته آب و هواي مديترانه اي دارد 

 . زامبز   اُرانژ- –نيجر  –كنگو  –نيل  ؟  رودهاي مهم افريقا را نام ببريد -26

زيرا در مسير خود در جاهايي به شكست هاي بزرگ زمين برخورد ؟   رودهاي افريقا براي كشتيراني مناسب نيستندچرا برخي   -27
 . مي كنند كه براي كشتيراني مناسب نيستند 

                                                                                          
  )اوراسيا آسيا -(                                                   .دانست ......................... يا بخشي از .................... دنباله قاره  قاره اروپا را مي توان  *-
          )بيابان   – معتدل                                     .است ........................... ، سرسبز و بدون ....................... به طور كلي اروپا قاره اي با آب و هواي   *-
      )  4808 –مون بالن (                                        . متر ............................... با ارتفاع ......................... بلندترين قله رشته كوه آلپ  *-
 )دانوب(                                                     .است كه از چند كشور عبور مي كند  ......................اروپا طويل ترين رود  *-

 )افريقا (     .                                                             است .............................. بعد از آسيا دومين قاره وسيع جهان  *- 
  )استوا –جنوبي  –شمالي (  .از وسط آن عبور مي كند.................. گسترده شده و مدار ................... و ..................قاره افريقا در دو نيمكره  *-
 )اميد نيك –مديترانه (                        .امتداد يافته است ........................ تا دماغه ...................... قاره افريقا از سواحل درياي  *-
 )كم ارتفاع –وسيع (                                                               .  است ......................... و ...................... افريقا ، فالتي   *-
 ) رشته كوه اطلس(                           .است ..................................... تنها چين خوردگي مهم افريقا در شمال غربي اين قاره   *-

 )زمستان  –گرم (         .ديده نمي شود .................... دارد و در بيشتر قسمت هاي  آن ............... هوايي به طور كلي قاره افريقا آب و  *-

 )افريقا   – نيل(  .                               قرار دارد ...................... طوالني ترين رود جهان است كه در قاره ..................... رود  *-

 )دلتاهايي  –جلگه ها ( .                             ايجاد كرده اند ...................... و .................... رودهاي پرآب افريقا در مصب خود  *-
 
 

                     

شرايط مساعد طبيعي مانند آب و هواي معتدل و ريزش ؟  چه عواملي موجب شده است كه اروپا از نظر جمعيت ، متراكم باشد  -1
  . و رودهاي پرآب و جلگه هاي پهناور از يك سو و پيشرفت در علم و فناوري از سوي ديگر  باران كافي

  . زيرا رشد جمعيت در اروپا كاهش يافته و زاد و ولد در اين قاره كم شده است ؟   چرا جمعيت اروپا رو به پيري مي رود -2

 .كاتوليك ، پروتستان و اُرتودوكس  مذهب  -سه   ؟ دين مسيح به چند مذهب بزرگ تقسيم مي شود ؟ نام ببريد -3

ميزان درآمد و سطح سواد و بهداشت و همچنين ميزان . قاره اروپا از نظر اقتصادي پيشرفته است   ؟ وضعيت اقتصاد اروپا چگونه است – 4
 .طول عمر در اين قاره باالست 

در همه جاي اروپا رايج است و با استفاده از ماشين آالت مدرن و شيوه هاي كشاورزي تقريباً  ؟  وضعيت كشاورزي اروپا چگونه است -5
 . علمي صورت مي گيرد 

 محصوالت ويژه اي چون زيتون ، مركبات و انگور  ؟موجب شده چه محصوالتي به عمل آيدآب و هواي مديترانه اي در جنوب اروپا ، -6

 . آلمان ، فرانسه ، انگلستان و ايتاليا ؟  كشورهاي مهم صنعتي اروپا كدامند -7

 زيرا منابع زيرزميني و معادن قاره اروپا نمي توانند ؟   چرا كشورهاي صنعتي قاره اروپا وارد كننده مواد اوليه مانند نفت هستند -8
ه از منابع و معادن ساير سرزمين ها به البته كشورهاي اروپايي ساليان دراز براي استفاد. نيازهاي صنايع عظيم اين قاره را بر آورده سازند 

  . استعمار كشورهاي ديگر دست زده اند 

جاذبه هاي گردشگري طبيعي مانند سواحل طوالني و آفتابي ، ورزش هاي زمستاني در كوه   ؟  جاذبه هاي گردشگري اروپا را بنويسيد  -9
  ........جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي چون بناهاي تاريخي ، موزه ها ، كليساها و   –هاي آلپ 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده      – متوسطه اول هشتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   

 
 ) ويژگي هاي انساني و اقتصادي اروپا و افريقا( 22درس 
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 . فرانسه ، اسپانيا و ايتاليا  ؟ مهم ترين كشورهاي اروپا از نظر جذب گردشگر كدامند -10

 . بخش هاي وسيعي از بيابان بزرگ افريقا و جنگل هاي انبوه استوايي   ؟ كدام بخش هاي افريقا خالي از جمعيت است -11

 –شيوع بيماري هاي مختلف   عدم رعايت بهداشت -  ؟ چه عواملي از افزايش جمعيت در قاره افريقا جلوگيري كرده است -12
 .  جنگ ها   –خشكسالي ها و قحطي هاي پي درپي 

امروزه با بهبود واكسيناسيون و بهداشت  ، رشد جمعيت  در افريقا شده است؟  اد و ولدرشد جمعيت و افزايش ز ثچه عاملي باع -13
 .و زاد و ولد در قاره افريقا افزايش يافته است 

جاورت درياي مديترانه زندگي ممردم شمال صحراي بزرگ افريقا كه در ؟ سفيد پوستان در كدام قسمت افريقا زندگي مي كنند -14
 . مي كنند و بخش كوچكي از جنوب قاره افريقا ، سفيد پوستند 

ساكنان كشورهاي شمال صحراي بزرگ افريقا مانند مصر ، الجزاير و مراكش به زبان عربي صحبت مي ؟  زبان مردم افريقا چيست؟  -15
 . )مانند فرانسوي يا انگليسي ( ان كشورهايي كه قبالً تحت نفوذ و استعمار آنها بوده اند مردم ساير كشورهاي افريقايي به زبان محلي يا به زب. كنند 

 مردم ساير مناطق افريقا اغلب به دين مسيح يا . بيشتر مردم كشورهاي شمال افريقا مسلمان هستند  ؟  دين مردم افريقا چيست  -16
 . مذاهب ابتدايي اعتقاد دارند 

 . در اين قاره معادن نفت ، طال ، الماس ، مس و جنگل هاي عظيم وجود دارد   ؟ معادن مهم قاره افريقا را نام ببريد  -17

از مهم ترين علل عدم پيشرفت قاره افريقا ، استعمار   ؟ توسعه نيافتگي قاره افريقا را بنويسيد  موثر در عوامل خارجي -18 
 . امروزه نيز دخالت كشورهاي قدرتمند در ايجاد جنگ ها و بحران ها در اين قاره ادامه دارد . ا بوده است كشورهاي اروپايي و غارت منابع آنه

جنگل هاي انبوه ، بيابان هاي وسيع ، آب و ( شرايط سخت محيطي  -1؟   عوامل داخلي موثر در توسعه نيافتگي قاره افريقا چيست -19
 . حكومت هاي وابسته و استبدادي  -5جنگ هاي داخلي         -4دي و آگاهي كم مردم  بيسوا -3شيوع بيماري ها   -2)  هواي گرم

بيشتر صادر كننده ي محصوالت معدني و كشاورزي هستند و  ؟ كشورهاي قاره افريقا بيشتر صادر كننده چه محصوالتي هستند -20
 .مواد اوليه براي كارخانه هاي كشورهاي صنعتي توليد مي كنند 

زيرا افريقا بيشتر صادر كننده محصوالت معدني و كشاورزي هستند و مواد   ؟ صنعت در قاره افريقا چندان رشد نكرده استچرا  -21
 . اوليه براي كارخانه هاي كشورهاي صنعتي توليد مي كنند 

 . كائوچو   –كاكائو  –قهوه  محصوالت گرمسيري و استوايي قاره افريقا چيست؟   -22 

و آثار ) وحش( سواحل شمال افريقا در كناره درياي مديترانه ،  پارك هاي ملي   گردشگري قاره افريقا چيست ؟ هم مجاذبه هاي  -23
 . باستاني كشورهاي قديمي نيز از جاذبه هاي مهم گردشگري در قاره افريقاست 

 )اروپا(   .                                                          است ........................... يكي از متراكم ترين قاره هاي جهان  قاره  *-
 ) سفيد پوست(                                                                               .هستند .............................  اروپائيان از نژاد  *-

 ))ع(حضرت مسيح(                                             . هستند ............................................... بيشتر مردم اروپا پيرو دين  *-

 )واتيكان پاپ -(               .پيروي مي كنند .......................... محل اقامت او در كه ............................ كاتوليك ها از رهبر مذهبي  و روحاني خود  *-
 )شبه جزيره بالكان(                                               .زندگي مي كنند .................................... بيشتر مسلمانان در قاره اروپا در  *-

 ) شيوه هاي صنعتي(                                          . انجام مي شود ..................................... در اروپا دامداري و دامپروري با  *-

 )دانماركهلند -(           .هستند.......... ...............و .......................و صادركنندگان بزرگ فرآورده هاي گوشتي و لبني كشورهاي از توليد كنندگان  *-
 ) ابزار  –ماشين آالت   –صنعتي (   .را به كشورهاي ديگر صادر مي كند .................... و ........................ جهان است و انواع كاالها و .....................اروپا از مناطق مهم  *-

 )كمي ( .                                                                دارد .......................... قاره افريقا نسبت به وسعت خود جمعيت  *-

 )سياه پوست(                        .                                           هستند .................................. بيشتر مردم افريقا از  نژاد  *-

 )منابع طبيعي (        .                                                             ثروتمند است .................................. قاره افريقا از نظر  *-

 )پنبه( .                                                                        وجود دارد ................................. در اطراف دره نيل مزارع  *-
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 .به وسيله ي خشكي باريكي كه آمريكاي مركزي ناميده مي شود  ؟ آمريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي چگونه به يكديگر متصلند-1

  .اقيانوس اطلس در شرق  اقيانوس آرام در غرب-  ؟ قاره آمريكا بين كدام اقيانوس ها قرار گرفته است -2

تا قبل از ساختن كانال پاناما ، كشتي ها براي عبور از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام ، ؟  اهميت حفر كانال پاناما را بنويسيد  -3
 . اما بعدها با حفر اين كانال ، دو اقيانوس به هم مرتبط مي شوند . مجبور بودند آمريكاي جنوبي را دور بزنند 

سرزمين  -3كوه هاي كم ارتفاع قديمي   -2چين خوردگي هاي جوان و مرتفع   -1؟   كا را نام ببريد انواع ناهمواريها در قاره آمري -4
 . هاي پست و جلگه اي 

و در آمريكاي )  روشوز( در آمريكاي شمالي ، رشته كوه هاي راكي  ؟را نام ببريدآمريكا قاره چين خوردگي هاي جوان و مرتفع  -5
 .جنوبي رشته كوه هاي آند 

 ؟چين خوردگي هاي جوان و مرتفع در كدام سمت قاره آمريكا و در امتداد كناره هاي كدام اقيانوس كشيده شده اند  -6
 .اقيانوس آرام   –در سمت غرب 

به دليل نا آرام بودن پوسته  ؟ چرا در چين خوردگي هاي جوان آمريكا آتشفشان ها و زمين لرزه هاي فراواني رخ مي دهد -7
 . زمين در اين مناطق 

توده كوهستاني آپاالش در آمريكاي  ؟ دو توده كوهستاني قديمي و كم ارتفاع در آمريكاي شمالي و امريكاي جنوبي كدامند -8
 . شمالي  و توده كوهستاني برزيل در آمريكاي جنوبي 

آمريكاي جنوبي را نام برده و بنويسيد كه از آبرفت چه رودهايي به سرزمين هاي پست و جلگه اي در امريكاي شمالي و  -9
در آمريكاي جنوبي نيز جلگه هاي آمازون و پارانا از آبرفت هاي اين دو رود  –در آمريكاي شمالي جلگه رود مي سي سي پي   ؟ وجود آمده اند 

 . تشكيل شده است 

زيرا اين قاره از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده  ؟ گياهي به چشم مي خوردچرا در قاره آمريكا انواع آب و هوا و پوشش  -10
 .است 

 آب و هواي گرم و مرطوب -3آب و هواي معتدل اقيانوسي   -2آب و هواي قطبي وسرد   -1 ؟ انواع آب و هواي قاره آمريكا را نام ببريد  -11
   .آب و هواي گرم و بسيار خشك  -4

نواحي نزديك به قطب شمال در آمريكاي شمالي و نواحي نزديك  ؟سرد در كدام قسمت آمريكا ديده مي شود آب و هواي قطبي و -12
 . بخش اعظم كشور كانادا در آب و هواي سرد قرار گرفته است . به قطب جنوب در آمريكاي جنوبي  

ا به دليل مجاورت با دو سواحل قاره آمريكدر  چرا؟؟ آب و هواي معتدل اقيانوسي در كدام قسمت قاره امريكا ديده مي شود -13
  . اقيانوس  اطلس و آرام 

نواحي نزديك به مدار استوا  در   آب و هواي گرم و مرطوب در كدام قسمت آمريكا ديده مي شود؟ پوشش گياهي آن چيست؟ -14
 . زون در اين ناحيه به وجود آمده است به همين سبب جنگل هاي انبوه آما. آمريكاي مركزي و جنوبي آب و هواي گرم و مرطوب دارند 

وادا  در آمريكاي شمالي و بيابان آتاكاما در آمريكاي بيابان ِن؟ آب و هواي گرم و بسيار خشك در كدام مناطق آمريكا وجود دارد  -15
 . جنوبي 

  پي - سيمي سي ؟شمالي دارد اقتصاد آمريكايمهم ترين رود آمريكاي شمالي چه نام دارد ؟ به كجا مي ريزد؟ و چه نقشي در -16
  . نقش مهمي در حمل و نقل كاال و منابع و تجارت از طريق كشتيراني داشته است  پي  سيرود مي سي   –به خليج مكزيك مي ريزد 

 مهم ترين رود آمريكاي جنوبي چه نام دارد ؟ به كجا مي ريزد؟ و چه ماهي هايي در اين رود زندگي مي كنند؟ -17
در اين رود ماهي هاي آب شيرين ، مارهاي آبي و گربه  –و به اقيانوس اطلس مي ريزد   –اين رود پر آب ترين رود دنيا است  –رود آمازون 

 . ماهي هاي غول پيكر زندگي مي كنند 
 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول  -هشتممطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )قاره آمريكا (23درس 
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و بنادر و  اين جمعيت بيشتر در جلگه هاي حاصلخيز مثل مي سي سي پيبيشتر جمعيت قاره آمريكا در كجا زندگي مي كنند؟   -18
 . شهرهاي ساحلي نزديك به اقيانوس متراكم شده اند 

 .دورگه   –سفيد پوستان  –سياه پوستان  –بوميان    مردم قاره آمريكا از چه نژادها و تيره هايي هستند؟ -19

وقتي به قاره آمريكا رسيد كرستف كلمب . به بوميان قاره امريكا سرخ پوست گفته مي شود  بوميان قاره آمريكا چه كساني هستند؟  -20
تاريخ آمريكا حكايت از سال ها كشتار و رفتار خشونت آميز و غير انساني با سرخ پوستان دارد و امروزه جمعيت بسيار . آنها را هندي ناميد 

 .  كمي از آن باقي مانده اند كه در اين قاره زندگي مي كنند 
 

سياه پوستان آمريكايي در واقع فرزندان   ي و به چه منظوري به اين قاره آورده شدند؟سياه پوستان آمريكا از كجا و توسط چه كسان -21
 . ده شدند و نوادگان بردگان افريقايي اند كه در دوران استعمار توسط اروپاييان به اجبار و براي كار در مزارع كشاورزي و معادن به اين قاره آور

سال ها عليه سياست هاي تبعيض نژادي در آمريكا   دفي سال ها مبارزه كردند ؟ سياه پوستان آمريكا براي رسيدن به چه ه -22
 . مبارزه كردند تا بتوانند حقوق برابر با سفيدپوستان به دست بياورند و موفق شوند قوانين ظالمانه را تغيير دهند 

 

بنابراين عده زيادي از . قاره امريكا همواره قاره اي مهاجر پذير بوده است منظور از دو رگه ها در آمريكا چه كساني هستند ؟   -23
 . مردم اين قاره دو رگه اند و از اختالط نزاد ها و مليت هاي گوناگون به وجود آمده اند 

ند دو كشور مان( زبان غالب مردم در آمريكاي شمالي انگليسي است  زبان  و فرهنگ غالب مردم در آمريكاي شمالي چيست؟  -24
 . و به سبب مهاجرت انگليسي ها به اين بخش فرهنگ آنگلوساكسون غلبه دارد ) كانادا و اياالت متحده آمريكا

 

به سبب مهاجرت اسپانيايي ها و پرتغالي ها ، زبان هاي اسپانيولي و   در آمريكاي مركزي و جنوبي چه زبان هايي رواج دارد ؟  -25
 . پرتغالي  رواج دارد 

زيرا ريشه زبان اسپانيايي و   مريكاي مركزي و جنوبي -آبه   به كدام بخش از آمريكا ، امريكاي التين گفته مي شود؟ چرا ؟  -26
 . پرتغالي كه در اين منطقه رواج دارد ،  التين است 

از نظر اقتصادي جز  د؟ كشورهاي اياال ت متحده آمريكاو كانادا در آمريكاي شمالي از نظر اقتصادي جز چه كشورهايي هستن -27
 .  اين دو كشور جزء كشورهاي گروه هشت هستند . كشورهاي پيشرفته ي صنعتي جهان محسوب مي شوند 

گندم و ذرت در جهان و داراي دامداري هاي       چيست؟) ادركنندهـــص(رين توليدكننده ــكشور اياالت متحده آمريكا بزرگ ت -28
 . پيشرفته اي است كه به توليد انواع گوشت و لبنيات مي پردازد 

تجهيزات صنعتي و  ايي هستند؟  ــه كاالهــوليدكنندگان و صادركنندگان چــكشورهاي اياالت متحده آمريكا و كانادا از ت -29
 . مواد شيميايي و كاالهاي الكترونيكي هستند  ماشين آالت ، خودرو ،   صنايع غذايي ،

 

شده است  مهم ترين عواملي كه موجب پيشرفت و توسعه آمريكاي شمالي وتبديل آن به يك قدرت بزرگ  اقتصادي -30
و توانستند از  اند اروپاييان مهاجر كه به اين سرزمين وارد شدند با خود دانش ها و مهارت ها و سرمايه هايي را به همراه آورده -1چيست ؟  

آمريكاي شمالي معادن زيرزميني و منابع طبيعي فراوان ، زمين هاي  -2منابع طبيعي و سرزمين هاي نو به خوبي استفاده و پيشرفت كنند 
در جنگ جهاني دوم ، اغلب كشورهاي  -3وسيع قابل كشت ، رودهاي پرآب و آب وهواي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي داشته است   

پس از جنگ جهاني  -4توانست از رقيبان جلو بيفتد   اروپايي ويران شدند اما اياالت متحده آمريكا از جنگ دور بود و چندان آسيب نديد و
 . د دوم اياالت متحده آمريكا بر قدرت هاي اروپايي پيشي گرفت و جانشين آنها در تسلط و غارت منابع كشورهاي شد كه قبالً مستعمره اروپا بو

 . جذب نيروهاي متخصص و دانشمندان ساير كشورها  -5

 . به دليل رونق تجارت داخلي و جهاني  و كانادا شهرهاي بزرگي رشد كرده اند؟  چرا در اياالت متحده آمريكا -31
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از نطر منابع طبيعي و ذخاير معدني بسيار غني ) آمريكاي جنوبي و مركزي (آمريكاي التين   اقتصاد امريكاي التين چگونه است؟ -32
 . حد آمريكاي شمالي دست يابند  است اما كشورهاي آمريكاي التين نتوانستند به پيشرفت هاي صنعتي در

 

 كشورهاي آمريكاي التين به چه داليلي نتوانسته اند به پيشرفت هاي صنعتي در حد آمريكاي شمالي برسند؟  -33
مهم استعمار از يك سو  و وجود عقايد و باورهاي غلط بين مردم و حكومت هاي وابسته به بيگانه و استبدادي در كشورهاي آمريكاي التين از 

 .   ترين اين داليل هستند 
 

مواد اوليه و صنعتي و محصوالت كشاورزي   كشورهاي امريكاي التين اغلب توليد كننده و صادر كننده ي چه كاالهايي هستند؟ -34
 . هستند 

 كدام كشورهاي امريكاي التين توليد كننده و صادركننده ي محصوالت استوايي نظير قهوه و نيشكر هستند؟  -35
 . كوبا   –برزيل  –آرژانتين   

 .كلمبيا   –ونزوئال  –آرژانتين  –برزيل   كدام كشورها در آمريكاي التين وضعيت اقتصادي بهتري دارند؟ -36
 

 قاره امريكا به دليل تنوع بسيار زياد محيطي و داشتن غارها ، آبشارها ، سواحل ،    جاذبه هاي گردشگري قاره امريكا را بنويسيد ؟ -37
 جنگل ها و رودها ، جاذبه هاي گردشگري طبيعي بسيار زيادي دارد و مراكز تفريحي ، پارك ها و  موزه ها ي حيات وحش در كشورهاي اين قاره

 . فراوان اند 

 
 ) قطب جنوب قطب شمال-(                                  .كشيده شده است ............................... تا ............................... قاره آمريكا از  *-
 )آمريكاي جنوبي آمريكاي شمالي-(   . تقسيم مي شود ......................... و .......................... به نام قاره آمريكا به دو قاره كوچك تر  *-
 )جزاير آنتيل –آمريكاي مركزي (     .است ..... ........................و .......................... امريكا سرزمين آتشفشان ها و زمين لرزه ها در قاره  *-
 ) آتاكاما   –نوادا (   .آب و هواي بسيار گرم و خشك دارند ....... .........آمريكاي جنوبي بيابان و در ... .............اي شمالي بيابان آمريكدر  *-

                                                               )مي سي پي پي(                                        . از طويل ترين رودهاي جهان است .............................. در آمريكاي شمالي رود  *-  
 ) آمازون(  .                                 از ميان جنگل هاي استوايي عبور مي كند ............................ در آمريكاي جنوبي رود  *-
 ) درصد 15(   .                                             درصد جمعيت جهان در قاره آمريكا زندگي مي كنند ................ حدود  *-
 ) سفيد پوستان اروپايي( .                                                           كشف كردند......................................... قاره امريكا را  *-

  )ع(مسيح(                                         .                              هستند ........................ اكثر مردم قاره آمريكا پيرو دين  *-
 )كاتوليك –پروتستان ( .   رواج بيشتري دارد ..................... و در آمريكاي التين مذهب ....................در آمريكاي شمالي مذهب  *-

در آمريكاي شمالي از نظر اقتصادي جز كشورهاي صنعتي و كشورهاي گروه ................................. و ............................... كشور  *- 
 )كانادا  –الت متحده آمريكا ايا( .                                                                                                      هشت هستند

 )تجاري  –صنعتي ( .                         است ............................ و ..........................كشاورزي اياالت متحده آمريكا ، كشاورزي  *- 
                                       )  اول –نيويورك (     .را دارد در جهان ........... سمانخراش مقام است كه با بيش از پنجاه آ............... پر جمعيت ترين شهر اياالت متحده آمريكا  *-
 )نيويورك (   .                             واقع شده است ................................ مركز اصلي سازمان ملل متحد و مجسمه آزادي در  *-
 )گردشگري( .       درآمد خوبي كسب مي كنند  ........................آمريكاي مركزي كه جزيره اي هستند از راه برخي كشورهاي  *-
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برخي صاحب نظران ، استراليا و جزايري را كه در نزديكي آن در اقيانوس آرام قرار گرفته ، اقيانوسيه ؟  اقيانوسيه به كجا گفته مي شود -1

 .برخي ديگر استراليا را قاره اي مستقل به حساب آورده اند . مي نامند و آن را يك قاره ، محسوب مي كنند 
 

 .منتهي اليه جنوب شرقي آسيا  قاره اقيانوسيه كجا قرار دارد؟  -2

 زيرا در جنوب خط استوا قرار  –نيمكره ي جنوبي ؟  قاره استراليا و اقيانوسيه در كدام نيمكره قرار دارد ؟ شمالي يا جنوبي ؟ چرا -3
 . گرفته است 

 . اقيانوس آرام  و    اقيانوس هند  ؟  استراليا از اطراف به كدام اقيانوس ها مربوط مي شود   -4

ساحل فقط در شرق اين كشور ، رشته كوه هايي به موازات   ؟  رشته كوه هاي استراليا در كدام قسمت اين كشور ديده مي شود -5
 . كشيده شده است 

 

 در شمال شرقي استراليا بزرگ ترين صخره  ؟  بزرگ ترين صخره ي مرجاني دنيا در كدام قسمت استراليا ست ؟ توضيح دهيد -6
كيلومتر طول دارد و صدها نوع ماهي در اين  2000اين صخره بيش از . مرجاني دنيا به شكل ديواري از آب هاي اقيانوس آرام سر برآورده است 

 . مي كنند به وجود آمده است در اين منطقه ، امكانات خوبي براي گردشگراني كه از اين صخره مرجاني بازديد . جا زندگي مي كنند 
 

   ؟در رابطه با ويژگي هاي طبيعي استراليا به سواالت زير پاسخ دهيد -7
 )اقيانوس آرام  –در شرق (    رشته كوه هاي نسبتاً مرتفع در كدام قسمت و به موازات ساحل كدام اقيانوس كشيده شده اند؟) الف

 )بيابان بزرگ ويكتوريا ( در نيمه غربي استراليا چه نوع ناهمواري وجود دارد ؟       )ب 
 )اقيانوس آرام –رود دارلينگ (     جلگه مركزي استراليا از آبرفت كدام رود، پديده آمده  واين رود به كجا مي ريزد؟) ج

 )بيابان بزرگ ويكتوريا(    پهناورترين بيابان استراليا چه نام دارد؟) د
 
 

   ؟ در باره ويژگي هاي طبيعي نيوزيلند به سواالت زير پاسخ دهيد -8 

 )كوهستاني(       نيوزيلند كشوري هموار است يا كوهستاني؟ ) الف

 )رشته كوه آلپ جنوبي(                 رشته كوه معروف آن چيست؟   ) ب
 )كوك(      بلندترين قله نيوزيلند چه نام دارد؟  ) ج

 

را مهاجران اروپايي  اكثريت جمعيت استراليا و و نيوزيلند ؟  اكثريت جمعيت استراليا و و نيوزيلند را چه كساني تشكيل مي دهند -9
 .تشكيل مي دهند و درصد بسيار كمي از جمعيت  نيز بوميان هستند ) انگليسي و ايرلندي( 

 

استراليا و نيوزيلند از كشورهاي مسيحي محسوب مي شوند ، اگرچه پيروان ساير اديان    دين مردم استراليا و نيوزيلند چيست؟  -10
 . نيز در اين كشورها زندگي مي كنند 

 

 قاره استراليا . استراليا و نيوزيلند جزء كشورهاي پيشرفته صنعتي در جهان هستند   ؟ اقتصاد استراليا و نيوزيلند چگونه است  -11
 . داراي منابع و معادن فراواني است 

 

مهاجران اروپايي با انتقال سرمايه و فناوري هاي خود به اين   ؟ چه عاملي موجب پيشرفت هاي اقتصادي در قاره استراليا شده است -12
 . هاي اقتصادي در اين قاره شده اند  سرزمين ها موجب پيشرفت

 

 .ده از ماشين آالت صورت مي گيرد كشاورزي در اين كشور به روش صنعتي و با استفا  ؟ كشاورزي در استراليا چگونه انجام مي شود -13
 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده   – متوسطه اول  -هشتم مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )قاره استراليا و اقيانوسيه(  24درس             
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هر دو از مراكز مهم پرورش دام در جهان اند و محصوالت دامي به ويژه گوشت و ؟   مهم ترين صادرات استراليا و نيوزيلند چيست  -14
 . پشم از صادرات مهم اين دو كشور است 

 

سيدني و ملبورن دو بندر مهم استراليا از ؟   دو بندر مهم استراليا را نام برده و چه صنايعي در اين دو بندر ديده مي شود  -15
 . مراكز مهم صنايع كشتي سازي و صنايع شيميايي به شمار مي روند 

 

استراليا و نيوزيلند به دليل وجود سواحل طوالني و تنوع محيطي و گونه  جاذبه هاي گردشگري استراليا و نيوزيلند را بنويسيد ؟   -16
براي گردشگران دارند و ساختن امكانات تفريحي و گردشگري باعث شده است كه گردشگران بتوانند به  طبيعي زياديهاي جانوري جاذبه هاي 

 . خوبي از اين محيط ها استفاده كنند 

 
 )اقيانوسيه استراليا -(   . هستند ........................... و ...................كم وسعت ترين و كم جمعيت ترين قاره هاي مسكوني جهان  *-
                          ) آرام استراليا -(    .          واقع شده است ................... است كه در اقيانوس ............................ سرزمين اصلي قاره اقيانوسيه  *-
 ) آرام شرق -(                   .جزاير بي شماري به صورت پراكنده وجود دارد ....................استراليا در آب هاي اقيانوس .................. در  *-

 ) نيوزيلند(                                                .  است ............................... يكي از جزاير مهم و بزرگ اقيانوسيه ،  كشور  *-
 ) هموار(                                                           . است ............................... استراليا از نظر ناهمواري تقريباً سرزميني  *-
 ) بسيار كمي(                                                             .دارد ...............................جمعيت استراليا با وجود وسعت زياد  *-

 )مهاجر پذير بودن  انگليسي-(  .زبان هاي مختلفي در اين كشور تكلم مي شود ............. است اما به دليل ............. زبان رسمي استراليا  *-

 )انگليسي( .                                                                              است .................................. زبان رسمي نيوزيلند  *-

 )گندم(                         .                     در جهان است ............................ استراليا توليد كننده و صادر كننده ي بزرگ  *-

 )پيشرفته( .                                                                      است ................................ صنعت در استراليا و نيوزيلند  *-

 
 عليرضا اسماعيلي                           به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقيست                                                             

 94-95سال تحصيلي                            )دوره اول متوسطه() شاهد(شهيد حشمتي دبيرستان                              
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 نام رودي -4نام مداري                     -3نام رشته كوهي           -2نام دريايي                 -1

 نام خليجي -8نام درياچه اي                -7نام رودي                   -6نام دريايي                 -5

 نام اقيانوسي -12نام قله اي                  -11نام قله اي                  -10نام رودي                -9

 نام مداري -17نام اقيانوسي  -16نام رودي          -15نام رودي             -14نام جزيره اي       -13

 :پاسخ 
 گينه -8ويكتوريا        -7   نيل           -6سرخ            -5نيجر         -4رأس السرطان       -3اطلس             -2مديترانه      -1

 اُرانژ  -15زامبز              -14ماداگاسكار             -13هند             -12             كليمانجارو  -11             كنيا    -10         گنگو    -9

 رأس الجدي -17اطلس جنوبي             -16  
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 نام جزيره اي -5نام شبه جزيره اي              -4نام رشته كوهي            -3نام رودي          -2نام اقيانوسي           -1

 نام دريايي    -10نام رودي                   -9نام رشته كوهي           -8نام رودي          -7           نام اقيانوسي -6

 نام تنگه اي -14نام شبه جزيره اي                 -13نام دريايي                 -12نام شبه جزيره اي            -11

 :پاسخ 

 اطلس -6ايسلند                       -5اسكانديناوي               -4اورال                 -3ولگا                       -2                  منجمد شمالي -1

 مديترانه  -12                    بالكان      -11سياه                         -10دانوب                          -9آلپ                        -8راين                     -7

 جبل الطارق -14                      ايبري -13   
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 نام توده كوهستاني قديمي -4نام رشته كوهي                  -3نام تنگه                -2           نام اقيانوسي  -1

 نام كانالي -8نام دريايي                    -7نام خليجي               -6نام رودي                 -5

 نام   توده كوهستاني قديمي  -12نام اقيانوسي                -11        نام رودي      -10نام اقيانوسي             -9

 نام مداري -15نام مداري                       -14نام رشته كوهي                        -13

 :پاسخ 

 مي سي سي پي  -5آپاالش                   -4)                 روشوز(راكي  -3برينگ                -2      منجمد شمالي  -1

 آمازون                  -10آرام                            -9پاناما                          -8آنتيل                    -7مكزيك                 -6

 رأس الجدي -15رأس السرطان                          -14آند                  -13برزيل                   -12طلس                ا -11

1 

2 

3 

4 

9 

11 

6 7 

8 

10 

13 

12 

5 

14 

15 



 

27 
 

 

 نام بيابان -4نام اقيانوس                           -3        نام مدار              -2نام دريا                        -1

 نام رود -8نام اقيانوس                      -7نام رشته كوه                     -6نام جلگه                      -5

 نام پايتخت -13نام كشور               -12نام بندر                    -11نام بندر                  -10نام خليج         -9

 :پاسخ 
 جلگه مركزي -5بيابان بزرگ ويكتوريا                     -4هند                    -3رأس الجدي                          -2             درياي تيمور -1

 ملبورن -11سيدني          -10خليج بزرگ استراليا         -9            دارلينگ -8آرام              -7رشته كوه مشرق استراليا          -6

   ولينگتون -13           نيوزيلند   -12
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 نام اقيانوس -5نام رشته كوه                  -4نام رشته كوه            -3نام شبه جزيره                -2نام تنگه               -1

 نام كوه  -10نام خليج                      -9نام بيابان                 -8نام رشته كوه               -7نام اقيانوس            -6

 نام  مدار -15نام رشته كوه             -14نام رود                   -13نام كوه                   -12نام اقيانوس           -11

 نام كوه -20نام جلگه               -19نام رشته كوه                  -18نام مدار              -17)          خط(نام مدار -16

 : خ پاس

 هند -6آرام                        -5                  هيماليا     -4             اورال       -3          اسكانديناوي            -2           گ        برين -1

 اقيانوس اطلس -11لس                    اط كوه هاي -10          گينه             -9        كاالهاري              -8            رشته كوه مشرق استراليا        -7

 رأس الجدي -17خط استوا                -16رأس السرطان                -15راكي                  -14مي سي سي پي              -13آپاالش               -12

 برزيل -20      آمازون               -19آند                     -18
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 )طبيعی( نقشه گنگ جهان 


