محل مهر يا امضاء مدير

جمهوري اسالمي ايران

سئوال

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران
نام واحد آموزشي :دبيرستان ياس نبي (س)

ش صندلي (ش داوطلب):
نام و نام خانوادگي:

ساعت امتحان:

نوبت امتحاني :خرداد 59

نام پدر:

وقت امتحان  66 :دقيقه

پايه :هشتم

سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعي نام دبير /دبيران:

صبح /عصر

سال تحصيلي9354 - 9359 :

تاريخ امتحان:

93 59 / 3 / 91

تعداد برگ سئوال3 :

الف) جمله صحيح را با (ص) و جمله غلط را با (غ) مشخص كنيد:

بارم

 -9در ابتداي دوره سلجوقي نامه ها و فرمان هاي حکومتي از عربي به تركي تغيير كرد( .
-1مغوالن هنگام حمله به ايران دين واحدي نداشتند( .
 -3اكثريت مردم آسيا از نژاد زرد مي باشند( .

)

1

)

)

 -4كشورهاي آفريقايي از نظر منابع طبيعي فقير هستند( .

)

ب) پاسخ درست را با عالمت ( √ ) مشص كنيد:

1

 -9نام دو محصول استوايي آمريکاي التين را بنويسيد.
الف) گندم و ذرت

صفحه

ب) كاكائو و كائوچو

د) نيشکر و قهوه

ج) پنبه و گندم

 -1قله مون بالن متعلق به كدام رشته كوه مي باشد؟
ب) پيرنه

الف) آلپ

د) آپنين

ج) كارپات

 -3يکي از مسائل مهم منطقه جنوب غربي آسيا كدام است؟
الف) افزايش بي رويه جمعيت

ج) افزايش بيکاري

ب)كمبود آب شيرين

د) كمبود مواد غذايي

 -4كدام يک از فرمانروايان زير چندين بار به كشور هند لشگر كشي كرد؟
الف) طغرل

ج) آلب ارسالن

ب) ملکشاه

د) سلطان محمود غزنوي

پ) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:
 -9پس از آن كه رئيس جمهور از طرف مردم انتخاب شد براي شروع كار ،حکم وي توسط ...................................امضا و تأييد

1

مي شود.
 -1چنگيزخان براي اداره كشور مجموعه قوانيني را با عنوان  ..................................تدوين كرد.
 -3سرزمين هاي مشرق و جنوب و جنوب شرقي قاره آسيا در معرض وزش بادهاي  ..................................قرار دارد.
 -4يکي از جزاير مهم و بزگ اقيانوسيه كشور  ...............................است.
ت) جدول زير را كامل كنيد:

9

 -9مردم كشور مراكش با چه زباني حرف مي زنند؟
 -1به مجموعه اي از نقشه هايي كه در يک جلد كتاب باشد ،چه مي گويند؟
 -3مهمترين مقام هايي كه در زمان سلجوقيان وجود داشت ،چه بود؟
 -4كدام قاره از سواحل درياي مديترانه تا دماغه اميدنيک امتداد يافته است؟
9
1
3
4

دنباله سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعي پايه هشتم

صفحه1 :

امتحان2315/3/ 21 :

ث) هريک از كشورهاي سمت راست را به گزينه مناسب سمت چپ وصل كنيد( .يک گزينه اضافي است).
هلند

ماهيگيري

انگلستان

فرآورده هاي گوشتي و لبني

اسپانيا

صنعت

بارم

0/57

گردشگري
ج) واژه هاي زير دقيق و كامل توضيح دهيد:

1/ 7

اوراسيا:
دلتا:

چ) به سؤاالت زيرپاسخ كوتاه دهيد:
 -9آخرين ايلخان مغول كه بعد از او جنگ و قتل و غارت هاي بي حساب در كشور رواج پيدا كرد كه بود؟

2

 -1مشاور هالكوخان چه كسي بود؟
 -1از آبرفت رود دارلينگ در استراليا چه جلگه اي به وجود آمده است؟
 -3اگر كسي بدون داشتن مدرک خود را پزشک ،مهندس ،وكيل و  ...معرفي كند و بخواهد از راه فريب ديگران منافعي به سمت
آورد را چه مي گويند؟

ح) به سواالت تشريحي زير پاسخ دهيد:
 -9انفاق چه اثري در زندگي فرد انفاق كننده دارد؟ (دو مورد)
 -1آب و هواي مديترانه اي چه ويژگي هايي دارد؟
 -3چرا كشور افغانستان نتوانسته از نظر اقتصادي پيشرفت كند؟

 -4چرا به آمريکاي مركزي و جنوبي آمريکاي التين گفته مي شود؟

 -9دو مورد از مهمترين دستاوردها و ويژگي هاي حکومت امام علي (ع) را نام ببريد؟

0/ 7
0/ 7
0/ 7

0/ 7

0/ 7

دنباله سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعي پايه هشتم

صفحه3 :

امتحان2315/3/ 21 :
بارم

 -6نواحي كم جمعيت يا خالي از جمعيت قاره آسيا را بنويسيد؟

0/57

 -7جنگ مالزگرد بين چه كساني رخ داد؟ نتيجه اين جنگ چه شد؟ و چه مناطقي به تصرف درآمد؟

0/57

 -8دو بندر مهم استراليا را نام برده و بنويسيد چه صنايعي در آن بندرها قرار دارند؟

1

 -5چرا در قاره آفريقا زمستان ديده نمي شود؟

0/57

 -96چرا منطقه جنوب غربي آسيا يکي از مناطق استراتژيک جهان است؟ (دو مورد)

1

 -99تفاوت دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي را بنويسيد؟

1

1

 -91دو مورد از اهميت جابگاه ايران را در منطقه جنوب غربي آسيا را بنويسيد؟

موفق باشيد

