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نام

نام خانوادگی 

دبیرستان دوره اول  

 به نام خدا

 آموزش وپرورش 

امتحان درس:  مطالعات اجتماعی  

نوبت :خرداد ماه  

پایه : هشتم 

تاریخ امتحان:   

سالتحصیلی  

دقیقه 06وقت امتحان:    

 2تعدادصفحات: 

1صفحه:

ردیف

بارم  م و نام خانوادگی دبیر :نا جمع   نمره پایانی نمره مستمر ردیف  

غلط  صحیح   مشخص کنید .       الف :صحیح یا غلط بودن جمله های زیررا با عالمت ضربدر   

آلب ارسالن ، برادرزاده و جانشین ملکشاه بود . -1 

2 یکی از پایتخت های سلجوقیان ، نیشابوربود . -2 

مغوالن درزمان : طاهریان به ایران هجوم آوردند . -3 

 است  .« وُلگا » طویل ترین روداروپا  -4 

ب :  درجمالت زیر جاهای خالی راباکلمات مناسب پُرکنید .  

 خاستگاه دین اسالم کشور ........................... است . -1 

2                     ترکی و ........................ پُرمتکلم ترین گروه های زبانی درمنطقه آسیای جنوب غربی هستند .ربان های ، عربی ، فارسی ،  -2 

 یکی از کارهای ارزشمند خواجه نصیر ، تشویق هُالکو به ساختن ............................. بود. -3 

 الی و ازطریق کانال سوئز از قاره .................... جدا می شود .قاره آسیا ازطریق تنگه برینگ ازآمریکای شم -4 

مشخص کنید . زیر، پاسخ صحیح راباعالمت ضربدر  زینه ایج : درسئواالت چهارگ  

 .  نیست اروپاای موردزیر ، از محصوالت ویژه آب و هوای مدیترانه کدام -1 

 د( مرکبات    ج ( ذرت   ون ب (زیت  الف ( انگور 

2  درکدام قسمت آمریکا قرار دارد .« نوادا » بیابان  -2 

 د( مغرب  ج ( مشرق   ب ( جنوب  الف (شمال 

 . نیست کدام یک از کشورهای زیر، تولید کننده و صادرکننده قهوه و نیشکر درآمریکای التین -3 

 د ( کوبا  ج ( مکزیک   ب ( برزیل   انتین الف ( آرژ 

 ( استرالیا درمنتهی الیه .................... قاره آسیا قراردارد .4 

د ( شمال شرقی   ج ( شمال غربی  ب ( جنوب شرقی  الف ( جنوب غربی 

سمت چپ مربوط است ، فقط حروف مربوطه راداخل پرانتز بنویسید . مورد د :هریک از کلمات یا اسامی سمت راست با کدام 

آمریکاالف ، ( رودنیل ) -1 

 آسیاب ،   روددانوب(  )-2 

2 اروپاج ،  رودآمازون(  )-3 

 اقیانوسیهد :     رودسند(   ) -4 

آفریقاه  (  



نام

نام خانوادگی 

 دبیرستان دوره اول 

 به نام خدا

 آموزش وپرورش الهیجان

امتحان درس:  مطالعات اجتماعی  

نوبت :خرداد ماه  

تم شپایه : ه

تاریخ امتحان:   

سالتحصیلی  

دقیقه 06وقت امتحان:    

 2تعدادصفحات: 

2صفحه:

ردیف

بارم  نام و نام خانوادگی دبیر : جمع   نمره پایانی نمره مستمر ردیف  

 ه ( سئواالت کوتاه پاسخ و تشریحی  

1 . رانام ببریدمورد ازمواردکتاب 4کشورهای عمده صادرکننده نفت درجنوب غربی آسیا کدامند ؟  -1   

1 تنگه هرمزچه اهمیتی دارد ؟ -2  

1 ید مورد بنویس 2اقدامات آلب ارسالن چه بود ؟  -3 

1 دردوره سلجوقیان ، ایران چه پیشرفتهایی کرده بود .« خواجه نظام الملک  –عمیدالملک کُندری » درزمان وزارت  -4  

1  چه بود « یاسای چنگیز» ازاصول مهم  -5  

1 موقوفات چیست وواقف به چه کسی می گویند . -6  

1 دلتاها چه اهمیتی دارند ؟ -7  

1 مورد نام ببرید ؟ 4وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چه خدماتی به مردم ارائه می کند .  -8  

1 ویژگی آب و هوای اطراف دریای مدیترانه چیست ؟ -9  

1 مورد نام ببرید . 4سپاهیان عمردرزمان خالفت او چه کشورهایی را فتح کردند ،  -11 

5/1 ؟نیست  چرا کناره های آفریقا برای ساختن بندر مناسب -11 

5/1 مورد نام ببرید . 2؟کشورهای مهم صنعتی اروپا کدامند -12 

5/1 چه آبزی هایی زندگی می کنند .« آمازون » دررودخانه   -13  

5/1 بندرهای مهم استرالیا کدامند ؟ -14  


