
سواالت متن تاریخ هشتم
۹،۱۰،۱۱،۱۲درسهای



تانظهوراسالمدرشبهجزیرهعربس
۹سواالت درس 



(ه بود؟محیط پیدایش اسالم چگون)اسالم در چه نوع محیط جغرافیایی به وجود آمد؟-۱

:۱خالصه 
یادر بیابان های شبه جزیره عربستان در جنوب غربی آس



اقتصاد عربستان پیش از اسالم چگونه بود؟-۲

:۲خالصه 
بیشتر مردم صحرانشین بوده و شترداری می کردند؛
ته؛و به خصوص یمن وجود داش( مدینه)کشاورزی در اطراف یثرب
تجارت از یمن تا شام.



ت؟در عربستان پیش از اسالم چه دین هایی رواج داش-۳

!نکته جای خالی

:۳خالصه 
.م رواج داشتندادیان مسیحیت در جنوب، یهودیت در مرکز و زرتشت در شمال عربستان ه–بیشتر مردم بت پرست بودند 



.عصر جاهلیت را شرح دهیدویژگی های فرهنگی و نظام اجتماعی -۴

:۴خالصه 
قبیله گرایی: نظام اجتماعی

بت به قبیلهتعصب کورکورانه نس–پست شمردن زنان –بی سوادی و بی اعتنایی به علم و دانش : آداب فرهنگی



بی سوادی

انپست شمردن زن
لهتعصب به قبی

دزدی و غارتگری
نبود حکومت مرکزی

بت پرستی



!نکات مهم و جای خالی



ودند؟سرسخت ترین دشمنان پیامبر در آغاز بعثت چه کسانی ب-۵



:کتاب۳فعالیت 
هترس از گسترش دین اسالم و از دست رفتن حکومتشان بر مک



ند؟اولین شهدای اسالم چه کسانی بود-۶

چرا پیامبر از گروهی از مسلمانان -۷
خواست که به حبشه مهاجرت کنند؟



رفتند؟ چرا مشرکان تصمیم به تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان گ-۸
نتیجه و پیامد این تحریم چه بود؟

:۸خالصه 
اسالمبی نتیجه بودن شکنجه در جلوگیری از گسترش: دلیل
البسه سال زندگی سخت مسلمانان در شعب ابی ط: نتیجه



:۴فعالیت 
تحریم–آزار و شکنجه –تمسخر –پیشنهاد رشوه 

:۵فعالیت 
موریانه خورد

:۶فعالیت 
اقدام به قتل پیامبر و دعوت مردم یثرب

:۷فعالیت 
سال شمسی۱۴۰۰سال قمری یا ۱۴۴۳–( یثرب)هجرت پیامبر از مکه به مدینه



ود؟به چه کسانی گفته می شمهاجرینو انصار-۹

!سوال مهم



ود؟مهمترین وقایع و اقدامات پیامبر پس از ورود به مدینه چه ب-۱۰

:۱۰جواب سوال 
تاسیس مسجد

بین سلمانانپیمان برادری
پیمان سیاسی با مشرکین و یهودیان

جنگ با دشمنان
واقعه غذیر خم



ست؟اولین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟ اهمیت این اقدام چی-۱۱

:۱۱خالصه سوال 
ی و نظامیمرکزی بود برای عبادت و مشورت و سوادآموزی و سرپناه برای تهیدستان و تصمیم گیری های سیاس–تاسیس مسجد 



!نکته جای خالی



ست؟اهمیت پیمان نامه سیاسی پیامبر با یهودیان اطراف مدینه در چی-۱۲



مهمترین جنگ های -۱۳
د؟دوره پیامبر چه نام داشتن

:۱۳جواب سوال 
خندق –اُحُد –بدر 

پیامبر در برابر اسیران -۱۴
د؟جنگی چه برخوردی داشتن

:۱۳خالصه 
دبا اسیران خوش رفتاری می کردن



تفاوت غزوه با سُریه در چیست؟-۱۵

:۱۵جواب سوال 

 به جنگ هایی که پیامبر خود در آنها شرکت

؛(دقمانند بدر و احد و خن)داشتند غزوه می گفتند

تند، جنگ هایی که پیامبر خود در آنها حضور نداش

.سُریه نام می گرفتند



!نکته مهم



اخالق، اصول و شیوه حکومت پیامبر چگونه بود؟-۱۶

:۱۶خالصه 
با همه مهربان و با گذشت بود و زندگی ساده ای داشت؛

.ایشان فرق می کرددر تصمیم گیری های سیاسی و نظامی ابتدا مشورت می کرد بعد تصمیم می گرفت حتی اگر نظر اکثریت با نظر



.واقعه غذیر خم را شرح دهید-۱۷



الازرحلتپیامبرتاقیامکرب
۱۰سواالت درس 



ت رسید؟چه نام داشت و چگونه به خالف( جانشین پیامبر)اولین خلیفه-۱

:۱خالصه 
ام سقیفهتعدادی از انصار و مهاجرین در محلی به ن( پیمان)با بیعت–ابوبکر 



اتی کرد؟دومین خلیفه پس از پیامبر چه نام داشت؟ چگونه به خالفت رسید؟ چه اقدام-۲

:۲خالصه 
ام و مصرفتح ایران و ش–با وصیت خلیفه قبلی –عمر 



چگونه بود؟سومین خلیفه پس از پیامبر چه نام داشت؟ چگونه به خالفت رسید؟ شیوه حکومت او-۳

:۳خالصه 
شیوه مبتنی بر اشرافی گری و تبعیض–با انتخاب شورای شش نفره خالفت –عثمان 



درباره حق خود برای خالفت سکوت کرد؟ ( ع)چرا امام علی-۴
در دوران خلیفه های پیش از خود به کارهایی مشغول بود؟



چگونه به خالفت رسیدند؟( ع)حضرت علی-۵

:۵خالصه 
(امهبیعت ع)با بیعت اکثریت مردم



انتخاب خلیفه  
۵و ۳و ۲و ۱خالصه سواالت 

قیفهسدرمهاجرینوانصارازگروهیبیعت:(ابوبکر)اولخلیفه•
بلیقخلیفهوصیتباجانشینانتخاب:(عمر)دومخلیفه•
خالفتنفرهشششورای:(عثمان)سومخلیفه•
مردممستقیمبیعت:(علیحضرت)چهارمخلیفه•

!یبسیار مهم و امتحان



؟جنگ های دوران حضرت علی را نام برده و بگویید هرکدام در برابر چه کسانی بود-۶

:۶جواب سوال 
پیروزی حضرت علی–در برابر شورشیان و بیعت شکنان : جمل

خت با نیرنگ عمروعاص، معاویه از شکست گری–( ظالمین)دربرابر معاویه: صفین
پیروزی حضرت علی–( از دین خارج شدگان)با خوارج: نهروان



:کتاب۱فعالیت 
.اه کردمهمترین دلیل، عدالت حضرت علی بود که دست اشراف را از بیت المال کوت



.را نام ببرید( ع)ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی-۷



مجبور به صلح با معاویه شد؟( ع)، امام حسن(ع)چرا پس از شهادت امام علی-۸

:۸خالصه 
امکان زیرا معاویه با وعده پول و مقام، فرماندهان لشکر امام حسن را فریب داد و اگر جنگ می شد

.داشت معدود مسلمانان واقعی هم از بین بروند



.سه مورد از ویژگی های حکومت معاویه را نام ببرید-۹

:۹خالصه 
موروثی کردن حکومت –آزار شیعیان –پیمان شکنی –فریبکاری 



.را توضیح دهید( ع)زمینه های قیام عاشورای امام حسین-۱۰

:۱۰خالصه 
دعوت مردم کوفه از امام حسین–ظلم و فساد آشکار یزید 



ا اهداف و دستاوردهای قیام کربال ر-۱۱
.شرح دهید

:۱۱خالصه 
جلوگیری از انحراف جامعه : اهداف

راسالم و امر به معروف و نهی از منک
آشکار شدن چهره واقعی: دستاوردها

حکومت بنی امیه و شکل گیری
مانانروحیه ظلم ستیزی بین مسل



وروداسالمبهایران
۱۱سواالت درس 



شرایط ایران در زمان ظهور اسالم چگونه بود؟-۱

:۱خالصه 
(سال۴پادشاه در ۱۰)هرج و مرج در دربار ایران پس از قتل خسروپرویز

شورش فرماندهان
نارضایتی مردم از حکومت به دلیل ظلم و ستم طبقاتی

شاورزیقحطی و بیماری به دلیل شکستن سد دجله و از بین رفتن زمین های ک



ایران چگونه به دست اعراب مسلمان فتح شد؟-۲
:۲خالصه 

رین تصرف بخش هایی از بین النه
در زمان ابوبکر؛

در زمان عُمر که قادسیهجنگ 
رخزاد منجر به کشته شدن رستم ف
فرمانده سپاه ایران و تصرف 

ان شد؛پایتخت ساسانیتیسفون

که منجر به فرار نهاوندجنگ 
و یزدگردسوم آخر پادشاه ساسانی

شد؛ایرانتصرف بیشتر خاک 

در خراسان به دست مرگ یزدگرد 
.نیک آسیابان و پایان ساسانیا



۲برای فهم بهتر سوال 
!یدحفظی نیست نترس



روش حکومت بنی امیه چه بود؟-۳

:۳خالصه 
ظلم و خشونت•

اشرافی گری•
ر عرببرتر دانستن عرب بر غی•

کدام امامان شیعه در دوران -۴
د؟بنی امیه به شهادت رسیدن

ان در پس نتیجه می گیریم که بقیه امام
زمان عباسیان به شهادت رسیدند؛ 

.بنابراین سوال جداگانه نمیدم



ند؟عباسیان چگونه به حکومت رسید-۵

:۵خالصه 
لیه دعوت شیعیان و ناراضیان به قیام ع

و حمایت از خاندان پیامبربنی امیه
ی امیهقیام ابومسلم خراسانی و نابودی بن



بنا شد؟اولین خلیفه بنی عباس چه نام داشت؟ شهر بغداد توسط چه کسی-۶

:۶خالصه 
(خونریز)سفاح
(دومین خلیفه)منصور



ان چه شد؟ایرانیان چه نقشی در خالفت بنی عباس داشتند؟ سرنوشت این ایرانی-۷

:۷خالصه 
ایرانیان نقش پر رنگی در حکومت عباسیان داشتند؛

ابومسلم خراسانی عباسیان را بر تخت خالفت نشاند ولی توسط منصور کشته شد؛
وزیران خردمند ایرانی همچون خاندان برمکیان حکومت را اداره می کردند ولی توسط هارون الرشید قتل عام شدند.



!دجواب فعالیت ها صفحه بع



:۲فعالیت 
!(مثل سگ ازشون می ترسیدند)آنها را الیق تر از خود برای حکومت می دانستند

:۳فعالیت 
شمال آفریقا –مصر –عربستان –شام –ایران 

:۴فعالیت 
هر دو بر مبنای ظلم و ستم حکومت می کردند؛( الف

از ایرانیان در بنی امیه با ایرانیان دشمنی داشتند و از آنها در اداره حکومت استفاده نمی کردند ولی بنی عباس( ب
.اداره حکومت بهره گرفتند



د؟ایرانیان چگونه مسلمان شدن-۸

:۸خالصه 
 اولین ایرانی که مسلمان شد

بود؛فارسیسلمان

م برای جذابیت پیام برابری در اسال
ی؛ایرانیان ناراضی از ظلم طبقات

اخالق و رفتار خوب امامان شیعه
.در برخورد با ایرانیان



میاسال-عصرطالییفرهنگوتمدنایرانی
۱۲سواالت درس 



؟اولین حکومت های ایرانی پس از اسالم چگونه به وجود آمدند-۱

.اولین حکومت های ایرانی پس از اسالم را نام ببرید-۲

نطاهریا= اولین حکومت مستقل ایرانی پس از اسالم : نکته مهم



رابطه هر کدام از سلسله های-۳
رانی با مستقل و نیمه مستقل ای

د؟خالفت بنی عباس چونه بو

:۳خالصه 
دوستانه:طاهریان
دشمنی: صفاریان
دشمنی: علویان
دشمنی: آل بویه
دوستانه: سامانیان



:۱فعالیت 
ما صفاریان طاهریان و سامانیان با تایید خلیفه حکومت تشکیل دادند ا–خیر 

.و علویان و آل بویه با خالفت عباسی سر جنگ داشتند

:۲فعالیت 
رانیانی که به بی اعتمادی صفاریان به خلیفه زیرا خلفای بنی عباس به همه ای

.ایشان خدمت کرده بودند، خیانت کردند



ند؟کدام یک از نخستین حکومت های ایران پس از اسالم، شیعه بود-۴

:۴خالصه 
آل بویه–علویان 

ت؟دلیل اهمیت حکومت آل بویه و تفاوت آن با سایر حکومت های ایرانی چیس-۵

:۵خالصه 
یع خود سازد؛آل بویه تنها حکومتی بود که موفق شدخلیفه بنی عباس را در جنگ شکست دهد و خلیفه را مط

مراسم عزاداری عاشورا اولین بار در دوران آل بویه برگزار شد.



خراساننیشابور–مرو ۳قرن طاهر ذوالیمینینطاهریان

سیستانزرنگ۴و ۳قرن یعقوب لیثصفاریان

(نمازندرا)طبرستانآمل۴و ۳قرن حسن بن زیدعلویان

بخارا۴و ۳قرن امیر اسماعیل سامانیسامانیان
خراسان بزرگ

(نیمه شرقی ایران)

۵و ۴قرن احمد–حسن –علی آل بویه
–اصفهان –ری 

شیراز–بغداد 
نیمه غربی ایران

قلمروپایتختدورانموسسنام حکومت

!حانیجدول خیلی خیلی مهم و بسیار بسیار امت



.نام دو تن از ویران دانشمند و مشهور عصر سامانیان را بنویسید-۶

!نکته



.وضعیت زبان و ادبیات فارسی پس از اسالم را شرح دهید-۷

:۷خالصه 
ینکه با اینکه زبان مردم فارسی بود اما زبان اداری برای حکومت ها عربی بود تا ا

.زبان فارسی را رونق دادندسامانیانحکومت های صفاریان و بخصوص 



پدر شعر فارسی لقب کدام شاعر ایرانی است؟-۸



.برخی از مهمترین جلوه های هنر معماری در دوران حکومت های ایرانی را نام ببرید-۹



سواالتبخشجغرافی
۲4و۲3و۲۲و۲۱و۲۰و۱۹و۱8و۱7درسهای



۱7سواالتدرس



قارۀ آسیا از سه -1•
ها طرف به کدام اقیانوس
محدود می شود؟ روی 
ا نقشه نام اقیانوسها ر

.بنویسید

اقیانوس منجمد شمالی

اقیانوس 

آرام

اقیانوس 

هند



اوراسیا چیست؟-2•

وسیع ترین قارۀ -3•
.نام دارد........... جهان 



ناهمواریهای قارۀ آسیا -4•
.را نام ببرید



یب فالتهای آسیا را به ترت-5•
از غرب به شرق نام برده و 

.روی نقشه نشان دهید

تانمغولس-تبت –ایران –آناتولی •



ام بلند ترین قلۀ جهان در کد-6•
رشته کوه و در کدام فالت قرار

دارد؟



چند نمونه از سرزمینهای -7•
پست و جلگه ای در آسیا را 

.نام ببرید



.ددلتا را تعریف کنی-8•



سه مجمع الجزایر -9•
آتشفانی در شرق و 

جنوب شرقی آسیا را 
.نام ببرید



کاربرگ 
۱۲



منجمد 
شمالی

انمغولست

تبت
ایران

آرام

اورال

رهشبه جزی
عربستان

رهشبه جزی
هند

دلتای
البنگ

هند



آسیا از نظر -10•
دما به چه بخشهایی

تقسیم می شود؟



آسیا از نظر بارش به چه -11•
بخشهایی تقسیم می شود؟





زیرا سرزمین تبت : 4فعالیت•
ارتفاع زیادی دارد و همین موضوع 
باعث سرد بودن هوا در این منطقه

.می شود

اقیانوس آرام و : 5فعالیت•
.اقیانوس هند

زیرا فالت تبت و رشته: 6فعالیت•
کوه هیمالیا همچون یک سد جلوی 

.این بادها را می گیرند

به دلیل نزدیکی به خط : 7فعالیت•
استوا

بادهای باران آور : 8فعالیت•
مدیترانه ای



مرز

: ............................آسیا با آمریکا

: ...............................آسیا با اروپا

: .............................آفریقا با آسیا

: .........................آسیا با استرالیا

اقیانوس

.: ................................بین آسیا و آمریکا

: ................................بین آمریکا و اروپا

: .................................بین آفریقا و آسیا

: ............................ترین اقیانوسشمالی

آسیا
اروپا

آفریقا

آمریکا

.با توجه به نقشه زیر موارد خواسته شده را هم بنویسید و هم نشان دهید:  سوال مهم

برینگ
اورال

گینه

برینگ

پاناما

جبل الطارق

باب المندب

سوئز

اقیانوس منجمد شمالی

اقیانوس هند

اقیانوس اطلس
اقیانوس آرام

اقیانوس آرام



۱8سواالتدرس•



پر جمعیت قارّۀ جهان کدام است؟-1



کدام نواحی آسیا پر جمعیت و -2
کدام نواحی کم جمعیت است؟

ا و پرجمعیت ترین کشورهای آسی-3
جهان را نام برده و بگویید متراکم

ترین منطقۀ جهان کجاست؟



جواب فعالیت شماره یک
ولید به دلیل بارندگی فراوان امکان کشاورزی و ت( الف

.غذا وجود دارد
ن نواحی مرکزی و جنوب غربی به دلیل وجود بیابا( ب

های وسیع؛ ناحیۀ شمالی به دلیل نزدیکی به قطب
.شمال



نژاد مردم آسیا چیست؟-4



دین های الهی رایج در -5
آسیا کدامند؟



ادیان غیر الهی رایج در آسیا -6
را نام برده و بگویید هر کدام در

کجا رواج دارند؟



مهمترین محصول کشاورزی -7
در قارّۀ آسیا چیست و چه 

کشورهایی آن را تولید 
(مورد نام ببرید3)می کنند؟

یا مهمترین کشور صنعتی آس-8
چه نام دارد؟



ببرهای اقتصادی آسیا به چه کشورهایی-9
می گویند؟ چرا به نام معروف شدند؟

:  9خالصۀ جواب سوال
اپور؛چهار کشور کرۀ جنوبی، هنک کنگ، تایوان و سنگ

یا به دلیل جهش سریع صنعتی به آنها ببرهای آس
.می گویند



پرجمعیت شهر آسیا کجاست؟-10



:2فعالیت شماره
دیوار چین4مسجد تاج محل در هند و تصویر2تصویر



۱۹سواالتدرس•



:1فعالیت شماره
کوههای پامیر در شرق، تنگۀ باب المندب در جنوب، تنگۀ

.بسفر و داردانل در غرب

:2فعالیت شماره
به قاره های آفریقا و اروپا

:3فعالیت شماره
اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای عمان، خلیج فارس، 

دریای سرخ، دریای سیاه

:4فعالیت شماره
(مساحت عربستان از ایران بیشتره)عربستان و ایران



.دناهمواری های منطقۀ جنوب غربی آسیا را نام ببری-1

:1خالصۀ جواب سوال
کوههای ایران و ترکیه و قفقاز(1
جلگه های بین النهرین و سند( 2

بیابان های ایران و عربستان( 3



آب و هوای منطقۀ جنوب غربی آسیا چگونه است؟-2

:2خالصۀ جواب سوال
آب و هوای سرد در مناطق کوهستانی(1

آب و هوای گرم و خشک در مناطق بیابانی( 2
آب و هوای گرم و شرجی در سواحل دریاها( 3

آب و هوای مدیترانه ای در سواحل دریای ( 4
(خشکزمستان معتدل و پر باران و تابستان گرم و)مدیترانه



:5فعالیت شمارۀ

ترکیهفلسطینقطرعربستان



:6فعالیت شماره
پاکستان، ایران، ترکیه

:7فعالیت شمار
عربستان، امارات، قطر: زبان عربی

ایران، افغانستان: زبان فارسی
ترکیه، جمهوری آذربایجان: زبان ترکی

پاکستان: زبان اردو

ا سه دین الهی که در منطقۀ جنوب غربی آسی-3
.ظهور کرده اند را نام ببرید



در منطقۀ جنوب غربی آسیا فعالیت های -4
اقتصادی چونه است؟

:4خالصۀ جواب سوال
اغلب کشورهای این منطقه ذخایر بزرگ-

نفت و گاز دارند و صادر می کنند؛
برخی از کشورها مانند ترکیه و امارات-

از راه گردشگری درآمد خوبی دارند؛
ان برخی کشورها مانند عراق و افغانست-

به دلیل جنگ های طوالنی وضع 
.اقتصادی خوبی ندارند



:8فعالیت شماره
میلیون نفر جمعیت که این 33عربستان است با 

جمعیت نسبت به مساحت این کشور بسیار کم 
است زیرا بیشتر خاک عربستان را بیابان های 

بزرگ تشکیل داده اند و امکان کشاورزی و تولید 
.غذا کم است

: 9فعالیت شماره
بیشتر این کشورها وارد کننده لوازم صنعتی از 

دیگر کشورها هستند و پولی که از صادرات نفت 
به دست می آورند را در واردات کاالهای دیگر 

.خرج می کنند

:10فعالیت شماره
تاریخ و –منابع مشترک نفت و گاز –دین اسالم 

زبان عربی–فرهنگ مشترک 



ر سه روی نقشه، مسیبر : سوال انتقامی
ر ضلعی که منطقۀ جنوب غربی آسیا را د

خود جای داده دنبال و رأس هر ضلع را 
.  پیدا کنید و نامش را بنویسید

!کتاب و صفحۀ بعد122جواب در صفحۀ 



ر تنگه بسف
یا داردانل

تنگه باب 
المندب

کوههای 
پامیر



ند تا ککشتی نفتکش از خلیج فارس به سمت دریای مدیترانه حرکت مییک -سوال مهم 
تی از چه با توجه به نقشه مشخص کنید که این کش.نفت خود را به کشورهای اروپایی برساند

.  ها بنویسیدگذرد و در داخل بیضیهای جغرافیایی میمکان



عمانهرمزفارس

هند سرخ

سوئز



۲۰سواالتدرس



چرا منطقۀ جنوب غربی آسیا منطقه ای -1
استراتژیک است؟



نش چرا منطقۀ جنوب غربی آسیا منطقه ای پر ت-2
است؟

:2خالصۀ جواب سوال
دسترسی به انرژیو نقل و  حمل -
سیاسی برخی کشورهاوابستگی -
اسرائیلوجود -
آمریکانظامی پایگاههای وجود -



:1جواب فعالیت شمارۀ 
درصد تجارت کاال در جهان از طریق90زیرا 

.راههای دریایی انجام می شود



ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقۀ-3
جنوب غربی آسیا چه جایگاهی دارد؟

:3خالصۀ جواب سوال
تکشورهاسانقالب اسالمی برای سایر الگوی ایران -
ایرانی در دفاع از کشوروحدت اقوام -
منطقه استکشور وسیع دومین ایران -
گاز در ایران وجود داردمنابع مهم نفت و -
علمی زیادی در ایران شده استپیشرفتهای -
آزاد داردطوالنی و دسترسی به آب های ساحل ایران -
جزایر زیادی در منطقه داردایران -
قوی داردنظامی نیروی ایران -



برخی از جزایر مهم ایران در خلیج فارس را -4
.نام ببرید



چرا فلسطین مهمترین مسئله جهان-5
اسالم است؟



:4جواب فعالیت شمارۀ
شرق–مدیترانه ( الف

یه و از شمال با لبنان؛ از شرق با سور( ب
اردن؛ از غرب با مصر

غزّه در جنوب غربی فلسطین و در (ج
ه همسایکی مصر است؛ امروزه یک اردوگا

و بزرگترین زندان جهان است که 
مردمانش دسترسی همیشگی به آب و

.برق و غذا ندارند



۲۱سواالتدرس



اروپا از اطراف به کدام دریا و -1
اقیانوس ها محدود می شود؟

:1جواب سوال
ی از شمال به اقیانوس منجمد شمال

از غری به اقیانوس اطلس
از جنوب به دریای مدیترانه



.ناهمواریهای اروپا کدامند؟ توضیح دهید-2



اروپاي جواناروپاي پير

نوك تیز و بلندوکم ارتفاعگنبدیقله ها

Vتنگ و به شکلUباز و به شکلدره ها

با شیب تندشیب ومالیمکمدامنه كوهها

داردنداردانيزمين لرزه و فعاليتهاي آتش فش

:2خالصۀ جواب سوال 



انواع آب و هوای اروپا را نام -3
.دبرده و ویژگیهای آن را توضیح دهی



اهمیت رودهای اروپا در چیست؟-4

رود ( طویل ترین)طوالنی ترین-5
اروپا کدام است؟

با توجه به نقشه 15کاربرگ شماره 
انجام شود136صفحۀ 

وشته از نظر من ولگا طوالنی تره ولی چون کتاب ن
!دانوب من هر دو تا رو توی امتحان می پذیرم



اهمیت 
رودهای 

اروپا

تولید انرژی 
الکتریکی

کشاورزی

حمل و نقل 
یو کشتیران



چرا قارّۀ اروپا پر جمعیت و -6
متراکم است؟

نژاد اروپاییان چیست؟-7



دالیل تراکم 
جمعیت در 

اروپا

پیشرفت در
علم و 
فناوری

جلگه های 
پهناور

آب و هوای 
معتدل

رودهای 
پر آب

بارندگی 
زیاد



دین مردم اروپا چیست؟-8



مسیحیت

کاتولیک

پروتستانارتودوکس

دین اسالم
در شبه 
نجزیرۀ بالکا



کشاورزی در اروپا چگونه است؟-9

:9خالصۀ جواب سوال 
.کشاورزی مدرن و علمی انجام می شود-
در جنوب اروپا که آب و هوای -

ات مدیترانه ای دارد زیتون، انگور و مرکب
.به عمل می آید

در هلند و دانمارک دامداری صنعتی -
.رونق دارد



ا صنعتی ترین کشاورهای اروپ-10
.را نام ببرید

چرا کشورهای اروپایی وارد -11
ند؟کنندۀ مواد اولیه مثل نفت هست



مهمترین کضورهای اروپا در -12
جذب گردشگر کدامند؟



:1جواب فعالیت شمارۀ 
برج پیزا در ایتالیا: شکل سه

شهر ونیز در ایتالیا: شکل چهار



۲۲سواالتدرس•



اقیانوس هند در شرق و 
اقیانوس اطلس در غرب

،از طریق تنگۀ جبل الطارق از اروپا
ل از طریق تنگۀ باب المندب و کانا

.سوئز از آسیا جدا می شود



.ناهمواری های آفریقا را نام ببرید-3

:3خالصۀ جواب سوال 
فالت وسیع و کم ارتفاع-

شکستگی های بزرگ در پوستۀ زمین-
(خلیج)کناره های صاف و بدون بریدگی-



چرا کناره های قارۀ آفریقا برای پهلو -4
گرفتن کشتی ها و ساختن بنادر چندان 

مناسب نیست؟



آب و هوای قارۀ آفریقا چگونه است؟ -5
.توضیح دهید

:5خالصۀ جواب سوال 
وا آفریقا قاره ای گرم است زیرا خط است: از نظر دما

از وسط آن آن عبور می کند و نور خورشید به 
.بیشتر قسمتهای این قاره عمود می تابد

در )آفریقا به دو بخش آفریقای سبز: از نظر بارش
و ( یک سوم میانی قاره و در مجاورت خط استوا

ی تقسیم م( در شمال و جنوب قاره)آفریقای خشک
شود؛

ز بخش کوچک و باریکی از سواحل شمال آفرقا نی
.آب و هوای مدیترانه ای دارند



رود جهان که( طویل ترین)طوالنی ترین-6
در آفریقاست چه نام دارد؟



ز چرا قارۀ آفریقا نسبت به وسعت خود ا-7
جمعیت کمی برخوردار است؟

جنگل های 
انبوه استوایی

بیابان های 
بزرگ

جنگ های زیاد

نبود بهداشت

خشکسالی و 
قحطی

:7خالصۀ جواب سوال 



نژاد و زبان مردم آفریقا چیست؟-8

:8خالصۀ جواب سوال 
مردم آفریقا از نژاد سیاه 

پوست هستند ولی در نواحی
شمال آفریقا در مجاورت 

ر دریای مدیترانه و همینطور د
ا بخش کوچکی از جنوب آفریق

.نندسفیدپوستان زندگی می ک

شمال آفریقا از مصر تا مراکش•زبان عربی

مستعمرات سابق مانند غنا، آنگوال و آفریقای جنوبی•زبان های اروپایی

سایر نقاط آفریقا•زبان های بومی 



دین مردم آفریقا چیست؟-9

:اسالم

:مسیحیت

:مذاهب ابتدایی

مردم شمال آفریقا•

نمردم مستعمره نشی•

سایر نواحی آفریقا•



را عوامل توسعه نیافتگی قارۀ آفریقا-10
.نام ببرید

نبود بهداشت–استبداد سیاسی –بی سوادی –جنگ –جغرافیا •

عوامل داخلی

استعمار کشورهای خارجی و غارت منابع آفریقا•

عوامل خارجی



جاذبه های گردشگری آفریقا را نام -11
.ببرید

سواحل مدیترانه

پارک های ملی

آثار باستانی



16کاربرگ شماره-12



هند

اطلس

هگین

کاالهاری

ویکتوریا

نیل

16کاربرگ شماره-12



۲3سواالتدرس



!نکته

اقیانوس اطلس در شرق و 
اقیانوس آرام در غرب و 

اقیانوس منجمد شمالی در 
شمال



.ناهمواریهای آمریکا را نام ببرید-1



ناهمواریها

(غرب)چین خوردگی های جوان و مرتفع•

(شرق)کوه های کم ارتفاع قدیمی•

سرزمین های پست و جلگه ای•

(روشوز)راکیهایکوهرشته:شمالیآمریکای
های آندرشته کوه: آمریکای جنوبی

توده آپاالش: آمریکای شمالی

توده برزیل: آمریکای جنوبی

پیسیسیجلگه می: آمریکای شمالی
های پارانا و آمازونجلگه: آمریکای جنوبی

جزایر آنتیل و آمریکای مرکزی←آتشفشان ها 



.انواع آب و هوای قارۀ آمریکا را نام ببرید-2

وبسرد و قطبی در شمال و جن
لمعتدل اقیانوسی در سواح

گرم و مرطوب در استوا
اآتاکامگرم و خشک در نوادا و 

جواب سوال دو



رود مهم آمریکای شمالی چه نام دارد و به -3
کجا می ریزد؟

:جواب سوال سه
خلیج مکزیک–می سی سی پی 

پر آب ترین رود دنیا چه نام دارد و در کجا -4
واقع شده است؟

:جواب سوال چهار
آمریکای جنوبی–آمازون 

:کتاب2جواب فعالیت 
چون روی خط –جنگلهای آمازون 

.استوا واقع شده است

:کتاب3جواب فعالیت 
برزیل-اقیانوس اطلس 



نژاد مردم ساکن در قارۀ آمریکا چیست؟-5

:جواب سوال پنج
(سرخ پوستان)بومیان-1
(جربردگان آفریقایی مها)سیاه پوستان-2
(اروپاییان مهاجر)سفیدپوستان-3
دورگه ها-4



زبان مردم ساکن قارۀ آمریکا چیست؟-6

:جواب سوال شش
زبان انگلیسی در آمریکای-1

(ونفرهنگ آنگلوساکس)شمالی
ی در زبان اسپانیایی و پرتغال-2

(نفرهنگ التی)آمریکای جنوبی



دین مردم ساکن قارۀ آمریکا چیست؟-7

:جواب سوال هفت
مسیحیت پروتستان در -1

آمریکای شمالی
مسیحیت کاتولیک در -2

آمریکای جنوبی



کای مهمترین دالیل پیشرفت و توسعۀ آمری-8
!(مورد کافیه3.)شمالی را نام ببرید



چرا آمریکای جنوبی با وجود منابع زیاد -9
نتوانسته اند پیشرفت کنند؟



:پاسخنام قارّه1

:پاسخنام این بخش از قارّه2

:پاسخنام رشته کوه3

:پاسخنام رشته کوه4

:پاسخنام کانال5

:پاسخنام تودۀ کوهستانی6

:پاسخنام کشور7

:پاسخنام جلگه8

:پاسخنام خلیج9

:پاسخنام رود10

:پاسخنام اقیانوس11

:پاسخنام اقیانوس12

با توجه به نقشه و -10
های روی آن، به شماره
های زیر را پاسخ پرسش

. دهید



آمریکا:   پاسخنام قارّه1

آمریکای مرکزی:    پاسخنام این بخش از قارّه2

آند:    پاسخنام رشته کوه3

(روشوز)راکی:     پاسخنام رشته کوه4

پاناما:     پاسخنام کانال5

تودۀ برزیل:     پاسخنام تودۀ کوهستانی6

کانادا:     پاسخنام کشور7

جلگۀ پارانا:    پاسخنام جلگه8

مکزیک:     پاسخنام خلیج9

می سی سی پی:    پاسخنام رود10

منجمد شمالی:     پاسخنام اقیانوس11

اطلس:    پاسخنام اقیانوس12



۲4سواالتدرس•



!چند نکته مهم



:کتاب2جواب فعالیت شماره
ر از نیمکرۀ جنوبی؛ چون پایین ت

.خط استوا واقع شده است

:کتاب3جواب فعالیت شماره
از شرق اقیانوس آرام
از غرب اقیانوس هند



.ناهمواری های استرالیا را نام ببرید-1

:خالصۀ جواب سوال یک
فالت هموار در سراسر قاره-1

رشته کوهی در شرق-2
صخره های مرجانی در شمال شرقی-3



:کتاب4جواب فعالیت شماره
اقیانوس آرام–شرق 

:کتاب5جواب فعالیت شماره
فالت هموار

:کتاب6جواب فعالیت شماره
اقیانوس –رود دارلینگ 

(خلیج بزرگ استرالیا)هند

:کتاب7جواب فعالیت شماره
ویکتوریا

حتماَ انجام شود18کاربرگ 



قله کوک



جمعیت، وسعت، زبان و دین در -2
استرالیا چگونه است؟

:2خالصه جواب سوال 
کم: جمعیت
زیاد: وسعت

انگلیسی: زبان
مسیحیت: دین



ه اقتصاد استرالیا و نیوزلند چگون-3
است؟

:3خالصه جواب سوال 
صنعتی استرالیا و نیوزلند جزء کشورهای پیشرفتۀ

جهان هستند؛ منابع طیبیعی فراوان به عالوۀ 
نطقه تکنولوژی اروپایی ها باعث پیشرفت در این م

شده است؛
الت استرالیا از بزرگترین صادرکننده های محصو

.کشاورزی و دامپروری است



جاذبه های گردشگری استرالیا و -4
نیوزلند چیست؟



:کتاب10جواب فعالیت شماره 
زیرا مهاجران اروپایی به این قارّه آمدند و پس از مدتی برای 

ادری سرزمینهای اصلی خود دلتنگ شدند، بنابراین نام سرزمینهای م
.خود را بر روی مکانهای قارّۀ جدید گذاشتند





هند
م

آرا

ریاویکتو
مرکزی

گتونولین

رأس الجدی

راباکن

دنیسی

ملبورن

بریزبن


