
  باسمه تعالی
دقیقه     60   : امتحان  مدت                                      : آموزدانششماره............................         :  خانوادگینامونام

  .  .ناممدرسه:                               سؤاالت امتحانی درس: مطالعات اجتماعی    تاریخامتحان   :                     ساعتشروع:     
 1 پایه: هشتم دورهمتوسطه ي اول    نوبت دوم سال         شهرستان                تعداد صفحات سؤال:2 صفحه   صفحهي:   

................جمع ................ پایانی نمره................ ردیف  نمرهمستمر 

  غ  ص  .مشخص کنید) ×( زیر را با عالمت ه هايصحیح یا غلط بودن جمل  1
  o  o  .عباسی بوددر دوره ي سلجوقی، قدرت سیاسی و نظامی در اختیار خلیفه ي  ) 1-1
  o  o  .مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا ، آسیاي سبز را تشکیل می دهند ) 2-1
  o  o  .یترانه اي ، زمستان ها سرد و تابستان ها گرم و خشک استدر آب و هواي معتدل مد) 3-1
  o  o   .در سواحل قاره ي امریکا،آب و هواي معتدل اقیانوسی حکمفرما است)4-1

2

حرف مربوط به آن را در داخل پرانتز  ( ؟هر یک از کشورهاي زیر چه نوع آب و هوایی دارد  2
  )رد اضافی است بنویسید یک مو

  معتدل مدیترانه اي:  الف                                      انگلستان )1-2(.................... ) 
  معتدل اقیانوسی:        ب       شبه جزیره ي اسکاندیناوي) 2-2(.................... ) 
  معتدل بري: ج                                             اسپانیا)3-2(.................... ) 

   سرد قطبی: د  

1/5

  .مشخص کنیدبع در داخل مر) ×(را با عالمت پاسخ صحیح   3
  آیین برهمایی در کدام قسمت آسیا، پیروان بیشتري دارد؟) 1-3
oتایلند:                              دoهند:                    جoژاپن:                     بoچین: الف

  کدام کشورهاي منطقه ي جنوب غربی آسیا، از نظر رونق گردشگري اهمیت دارند؟) 2-3
oایران ، ترکیه:ب                                          oستان ، کویتعرب:الف

  oآذربایجان ، ارمنستان:د                           oترکیه ، امارات متحده عربی:ج
  بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ي گندم وذرت در جهان کدام است ؟) 3-3
oعربستان:               دoایاالت متحده امریکا:                جoژاپن:                   بoروسیه: الف

  کوچکترین قاره ي کره ي زمین چیست؟) 4-3
oقطب جنوب:                 دoاقیانوسیه  :                 جoامریکاي جنوبی:               بoاروپا  : الف

2

4  

  .جمالت زیر را کامل کنید
  .معروف است....... ................................ براي خود بنا کرد که به اولجاتیو در پایتخت،آرامگاهی) 1-4
  .می گویند...... ..........................به کتابی که مجموعه اي از نقشه ها در آن گردآوري شده است) 2-4
است که باعث اختالف و نزاع .......... ................ منطقه ي جنوب غربی آسیایکی از مسائل مهم) 3-4

  .بین کشورها شده است
  .است........ ..........................زبان رسمی استرالیا و نیوزیلند ) 4-4

2



  بارم          پایه هشتمصفحه دوم  ردیف

5  

  .اط با تاثیرات رسانه هاي ارتباط جمعی کامل کنیدجدول زیر را در ارتب
  اثرات منفی  اثرات مثبت

1-  
2-  

1-  
2-  

2

 ) مورد 2ذکر .( وظایف رئیس جمهور را بنویسید  6
  1

7  

  .در رابطه با لشکرکشی سلطان محمود به هندوستان به سواالت زیر پاسخ دهید
  انه ي سلطان محمود براي این لشکرکشی چه بود؟به: الف
  هدف اصلی سلطان محمود از این حمله چه بود؟: ب
  کدام معبد هند را خراب کرد؟: ج

1/5

  دانشمندان و بزرگان ایرانی چه تاثیري در دربار مغول ها داشتند؟  8

1/5

  :دي آسیا به سئواالت زیر پاسخ دهیددر رابطه با ببرهاي اقتصا  9
  هدف اقتصادي این کشورها چیست ؟: الف
  . کشوري که به این نام معروفند را بنویسید4نام دو کشور از : ب
  .نام یک محصول که در تولید آن پیشرفت کرده اند را بنویسید: ج

2

 ) ذکر یک دلیل (چرا جنوب غربی آسیا ، منطقه اي پرتنش است؟  10

1

11  
خالد یک نوجوان عراقی است که متاسفانه کشور او از نظر اقتصادي پیشرفت زیادي نکرده و وضعیت 

1  علت این امر چیست؟. چندان مناسبی ندارد

 وسعت خود جمعیت کمی دارد؛چه قاره ي افریقا  با آنکه دومین قاره ي وسیع جهان است اما نسبت به  12

 ) مورد 3ذکر (عواملی از افزایش جمعیت در افریقا جلوگیري کرده است ؟
1/5

  چین خوردگی هاي جوان و مرتفع امریکا کدامند و هر یک در کجاست ؟   13
1

  موفق باشید


