جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی..................

اداره کل آموزش پرورش استان کرمان

نام پدر...............................

اداره آموزش پرورش شهرستان بم

کد دانش آموزی......................
پایه:هشتم

دبیرستان فرزانگان دوره ی اول

کالس...............

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۱399-۱400

نام درس:مطالعات
نام دبیر:خانم دریجانی

تعداد صفحات3:

تاریخ آزمون ۱400/03 /0۱
ساعت شروع آزمون ۸:30مدت آزمون ۶0 :
صفحه.............

نمره به عدد
نمره به حروف
نام دبیر

نمره تجدید نظر به عدد
نمره به حروف
تاریخ امضا
نام دبیر
ردیف

تاریخ امضا

مدت
بارم

سواالت
صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

A

2

الف-آخرین انتخابات زیاست جمهوری در سال  1396برگزار شد.
ب ـ حدود  20000کیلومتر مربع از سرزمین فلستطین توسط یهودیان صهیونیست اشغال شده و آن را اسرائیل نامیده اند.

نمره

ج ـ امروزه منطقه جنوب غربی آسیا از مناطق استراتژیک جهان نمی باشد.
د ـ کشور ایران از نظر وسعت دومین کشور وسیع و از نظر جمعیت اولین کشور پرجمعیت آسیای جنوب غربی است.

جاهای خالی را با یک واژه مناسب تکمیل کنید.
الف................-یعنی جریان ارسال و دریافت پیام.
B

2
نمره

ب..............-وسیع ترین قاره جهان است.
ج............-زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند.
د-ژاپن و روسیه عضو کشورهای گروه..........هستند.

جدول های زیر را تکمیل کنید.
الف – به دلخواه از بین ویژگی های طبیعی (ناهمواریها) منطقه جنوب غرب آسیا،فقط دو مورد رادر جدول زیر بنویسید.
سرزمینهای پست جلگه ای
بیابانها

۱
نمره

کوه های بلند
C
ب -اطالعات خواسته شده را در جدول دوم بنویسید.
زبان
قاره امریکا
قاره استرالیا

دین

یکی از مهم ترین محصوالت صادراتی

نام بیابان

2
نمره

برای جمالت زیر کلمات داده شده را مشخص کن:

(نکته :یک مورد اضافی است)

«آمریکای شمالی  -آفریقا  -آمریکای جنوبی  -آسیا

 -اروپا »

D
الف – مردم این قاره کم وسعت ،میزان درآمد و طول عمر و سطح سواد و بهداشت باالیی دارند. .................... .
ب – تنها چین خوردگی این قاره رشته کوه اطلس  ،در شمال غربی آن است. ......................... .

2
نمره

ج – پیشرفت و توسعه در جهان و تبدیل شدن این قاره به یک قدرت بزرگ اقتصادی . .........................
د – آمازون پرآب ترین رود دنیا از میان جنگل های استوایی این قاره عبور می کند. ....................... .
به سواالت زیر پاسخ دهید ( .بارم هر سوال  1نمره می باشد)
-1از نظر بارش آسیا به چند بخش تقسیم می شود فقط نام ببرید.

-2کدام جزیره ودر کدام کشور متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت است؟
-3کدام کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا از طریق گردشگری،تجارت،بازرگانی،اقتصاد خود را متحول کرده اند و درآمد زیادی بدست
E

می آورند؟

6
نمره

-۴پرتکلم ترین گروههای زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی را بنویسید؟
-۵کشور های مهم صنعتی اروپا را بنویسید؟
-6از مهمترین دالیل داخلی عدم پیشرفت ،مردم قاره آفریقا را چهار مورد بنویسید؟

به سواالت تستی پاسخ مناسب دهید ( 10سوال تستی  -هر سوال نیم نمره بارم دارد)

F

-1رئیس جمهور بعد از انتخاب شدن در مجلس شورای اسالمی در حضور چه کسانی سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی
انجام دهد؟
الف – نمایندگان ب – شورای نگهبان ج – رئیس قوه قضائیه د – همه موارد

۵
نمره

-2این سخن از کیست؟؛هرکسی مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.
الف – امام سجاد(َ) ب – امام باقر(ع) ج – امام صادق (ع) د – امام علی(ع)

-3کدام مورد از خدمات دولت الکترونیک نیست؟
الف – صدور گواهینامه

ب – پرداخت و دریافت صورتحساب ج – ثبت نام حج و زیارت

د – ثبت نام کنکور

-۴کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف-درآغاز بعثت ،پیامبر مردم را به صورت فردی وآشکار دعوت میکرد.
ب-معاویه پسر ابوسفیان از زمان خالفت عمر حاکم عراق بود.
ج-از میان سلسله های ایرانی ،سامانیان وآل بویه نقش چشمگیری در رونقوشکوفایی فرهنگ اسالمی-ایرانی داشتند.

د-فردوسی در اواخر دوره ساسانیان،سرودن شاهنامه را آغاز کرد.
-۵به کدام دو قاره بهم چسبیده جغرافیدانان اوراسیا می گویند؟
الف-اروپا-آفریقا

ج-آفریقا-آسیا

ب-اروپا-آسیا

د-آمریکای شمالی-آمریکای جنوبی

 -6در قاره اسیا ،سرزمینهای مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین ،آب وهوای ..........دارند.

الف-بسیار سرد

ب -گرم

د -سرد

ج-بسیار گرم وخشک

-۷بخش عمده ای از کار مردم اسیا ..........ومهم ترین محصول آن...........است.
الف-تولید لوازم صنعتی-لوازم خانگی
ج-تولید لوازم الکترونیکی-رایانه

ب -کشاورزی –برنج
د-کشاورزی -گندم

-۸اگر از روستای«الف» تا «ب» را روی نقشه  3سانتی متر باشد.با مقیاس،1:۵0000فاصله واقعی این دو روستا چند می باشد؟
الف 1/۵ -کیلومتر

ب –  1۵کیلومتر

ج –  1۵00متر

د –  1۵000سانتی متر

-9گزینه صحیح نمی باشد.
الف – طوالنی ترین رود جهان نیل  669۵کیلومتر است.
ب – دومین قاره وسیع جهان آفریقاست.
ج – بیشتر مسلمانان قاره اروپا در شبه جزیره بالکان زندگی می کنند.
د – به دلیل کناره های صاف و بدون بریدگی در سواحل آفریقا بنادر زیادی ساخته شده است و برای پهلو گرفتن کشتی ها مناسب است.
-10کوچکترین قاره کره زمین  ........................است؟
الف – اقیانوسیه

ب – اروپا

ج – آفریقا

د – آمریکای مرکزی
موفق باشید .

۲0

