نام :

بسمه تعالي

نام خانوادگي :

نام آموزشگاه  :شهيد برادران گوگان

وزارت آموزش و پرورش

نام حوزه امتحاني:

ناحيه  /منطقه  :گوگان

اداره کل آموزش و پرورش ا ستان ّآذربایجان شرقی

نام كالس :

سئواالت امتحاني خرداد ماه درس مطالعات اجتماعي درسال 95
تاریخ امتحان:

95/3/8

پايه ی :هشتم

مدت امتحان50:دقبقه

صفحه1:

تعدادصفحه2:

ردیف

ســـــــــــــــــــــــــــــئـواالت

بارم

الف گزینه ي صحيح را انتخاب كنيد.
 -1بنيانگذار سلجوقيان چه نام داشت؟
طغرل

سلطان محمد

سلطان محمود

سلطان ملك شاه

 -2گنبد سلطانيه در زنجان توسط كه كسي بنا گردید.
هالكو خان

الجایتو(سلطان محمد خدابنده

شاهرخ

تيمور

 -3برمکيان وزارت كدام سلسله را بر عهده داشتند؟
عباسيان

طاهریان

بني اميه

-4شمال مردم آفریقا از چه نژادي ميباشد؟.
سفيد
ب

زرد

0/5
0/5

آل زیار

سياه

0/5

دو رگه

صحيح یا غلط بودن جمالت زیر رابا عالمت زدن (ضربدر)مشخص كنيد.
 -1مسجد گوهر شاد در مشهد توسط شاهرخ بنا گردید.

ص

غ

 -2ازنظرزمين شناسي اروپاي جنوبي را اروپاي پير مي گویند.

ص

غ

-3قاره آفریقا نسبت به وسعت خود جمعيت كمي دارد.

ص

غ

0/5

0/5
0/5
0/5

ج باتوجه به كلمات داده شده در جاهاي خالي از گزینه ي مناسب استفاده كنيد(.دو كلمه اضافه است)
( مساجد -اورست -یاسا -زاگرس – حضرت علي (ع)-رسانه -زاپن -نيل  -آمازون )
 -1بلند ترین قلّه جهان

0/5

است.

............................................................................................ ................

 -2طوالني ترین رود جهان

...........................................................................................

نام دارد كه به دریاي مدیترانه مي ریزد.

 -3پس از ورود اسالم به ایران كالس هاي درس نخست در
 -4به دستورات چنگيز خان

0/5

...................................................................................................

تشکيل شد.

0/5

مي گفتند.

.........................................................................................

 -5هروسيله اي كه پيام را ازفرستنده به گيرنده منتقل دهد
-6مهمترین كشور صنعتي آسيا كشور

0/5

.................................................................................................................................. ...............

نام دارد.

است.

.................................................................................................................................................................

-7كسي كه در شب هجرت پيامبر از مکه به مدینه در بستر او خوابيد .......................................................................................بود.

0/5
0/5
0/5

د گزینه هاي مربوط به هم را به یکدیگر وصل كنيد.
 -1مسجد االقصي
 -2رئيس جمهور

اقيانوسيه
قبله اول مسلمين

 -3نيوزلند

استراليا

 -4صخره ي مرجاني

اجراي قانون

0/5
0/5
0/5
0/5

و به سؤاالت زیر جواب كامل دهيد.

1

 -1چرا پس از ملك شاه قلمرو سلجوقيان تجزیه شد؟

-2آبو هواي قاره اي را تعریف كنيد؟

1

 -3هدف از تشکيل شركت هاي تعاوني چيست؟

1

 -4چرا كشاورزي در اروپا پيشرفته است؟

1

 -5چنگيزخان با چه بهانه اي به ایران حمله كرد؟

1

 -6از جاذبه هآگردشگري درآفریقا دو مورد را بيان كنيد.

1

 -7چرابعضي از كشورهاي منطقه ي جنوب غرب آسيا از نظر اقتصادي وضعيت مناسبي ندارند؟

1

 -8فالت هاي آسيارا از غرب به شرق نام ببرید

1

آناتولی

تبت
ي نقشه خواني :با توجه به نقشه هاي گنگ زیر به سؤاالت پاسخ دهيد.

1

3

5

6

4
 -1نام اقيانوسي
 -2نام قاره اي
 -3نام كانالي

است...............................................................

است...................................................................

2
 -5نام دریاچه اي است
 -6نام رشته كوهي

..................................................

3

است...........................................

است..........................................................................

 -4نام تنگه اي

است........................................................................
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