
به نام خدا  
06مدت امتحان :  ……مدیریت آموزش پرورش استان      نام :

تاریخ امتحان :   ………مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  ام خانوادگی : ن

:  پایه ی هشتم                نام دبیردوم آزمون مطالعات اجتماعی نوبت  
دوره ی اول متوسطه              دبیرستان  نام مدرسه :  

 بارمنمره ی مستمر :  نمره ی پایانی :  نام و نام خانوادگی دبیر:   امضاء :

ص  غ  ( مشخص کنید. Xدرست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت ضربدر )  -1

شمر را حاکم کوفه کرد.یزید با شنیدن اخبار کوفه (  1-1

رییس جمهور ریاست قوه ی مجریه را برعهده دارد.(  2-1

را از فرستنده به گیرنده منتقل کند ابزار نام دارد.هروسیله ای که پیامی (  3-1

امام علی )ع( در جنگ نهروان با معاویه جنگید.(  4-1

  2

 گزینه درست را عالمت بزنید . -2

 آگهی های بازرگانی چه چیز را در جامعه تشویق می کند؟(  1-2

بی بند وباری اخالقی -د           مصرف گرایی -ج               خشونت وترس -ب             تفریح وسرگرمی–الف 

 شهر بغداد در زمان کدام خلیفه ی عباسی بنا شد؟(  2-2

 هارون الرشید -د           منصورج(                متوکل -ب                   سفاح –الف 

 (کدام پادشاه خالفت فاطمی مصر را از بین برد؟ 3-2

 مسعود غزنوی–ب                                          طغرل–الف 

 آلب ارسالن-د                                    محمود غزنوی–ج 
 از شعرای زیر کدام یک دانش آموخته ی مدارس نظامیه بود؟(  4-2

 فردوسی–د                    رودکی–ج                  سعدی–ب                         حافظالف 

2 

 جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید . -3

 بود................................. وزیر مشهور طغرل(  1-3

برابری می کرد.محدوده ی جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان ...................... در زمان حکومت (  2-3

 بودند وپس از یورش تیمور به ایران از بین رفتند. -----------حکومت سربداران  پشتیبان مذهب (  3-3

یکی از نفیس ترین نسخه های کهن شاهنامه است. ----------------شاهنامه ( 4-3

در شهر مراغه بود.-----------------یکی از کارهای ارزشمند خواجه نصیر الدین طوسی ساختن (  5-3

5/2  



به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . -4

آخرین ایلخان مغول که بود؟(  1-4

فالت های آسیا را به ترتیب از غرب به شرق بنویسید.(  2-4

کشورهای تولید کننده ی  برنج آسیا کدامند؟)سه مورد((  3-4

ای چه ویژگیهایی دارد؟آب وهوای مدیترانه (  4-4

چرا منطقه ی جنوب غربی آسیا پر تنش است؟(  5-4

را نام ببرید.)چهار مورد( مهم اروپارودهای  0-4

؟سانتیمتر نشان داده شده است . مقیاس نقشه را محاسبه کنید 16کیلومتر است که روی نقشه  06فاصله ی دو روستا از یکدیگر روی زمین (  7-4

نام دو بندر مهم استرالیا  را بنویسید .( 8-4
. 

(اهمیت  حفر کانال پاناما را بنویسید.9-4

(چرا به آمریکای مرکزی وجنوبی  آمریکای التین گفته می شود؟16-4

(اقیانوسیه به کجا  گفته می شود؟ 11-4

>> موفق باشید<<
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