
 حجاب محل مهر آموزشگاه اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول
 مشخصات امتحان زمان امتحان: مشخصات دانش آموز

 مطالعات اجتماعینام درس: تاریخ: شماره کارت:
 نوبت دوم   هشتم پایه: دقیقه06زمان: نام:

 نام آموزشگاه: دوره:  نام خانوادگی:
 سواات ردیف
 نمره(5/6)هر مورد ( مشخص کنید.یا غلط را با عامت )جمات صحیح  الف

 غ           ص                                انسان فقط یک موجود اجتماعی است.-1
 غ           ص                    رئیس قوه مجریه رئیس جمهور نام دارد.         -2
 غ           ص پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل کردن خشم است.            -3
 غ           از طریق تنگه برینگ از آمریکای شمالی جدا می شود.          صقاره آسیا -4
 غ           صیکی از جزایر مهم و بزرگ اقیانوسیه نیوزلند است.            -5 

 نمره(5/6انتخاب کنید.)هر مورد گزینه صحیح را  ب
 متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت.....................-1

 د(هیچکدام                      ج(جزیره جاوه                         ب(جزیره چین                       الف(جزیره ژاپن
 در زمان ملک شاه پایتخت سلجوقیان کجا بود.-2

 د(اصفهان                    ج(شیراز                   ب(شوش                   (تهرانالف
 یکی از رشته کوههای اروپای جوان.....................است.-3

 د(کنیا                        ج(موبان                      ب(کلیمانجارو             الف(آلپ
 کوخان را تشویق به ساخت رصدخانه مراغه کرد؟چه کسی ها-4

 د(هیچکدام               ج(خواجه جوینی                  ب(خواجه نصیرالدین طوسی               الف(خواجه فضل اه همدانی
 بام دنیا به کجا گفته می شود؟-5

           ج(کوههای البرز               ب(قله اورست                   الف(کوههای اورال
 مهمترین محصول کشاورزی قاره آسیا.......................-0

 د(انگور                         ج(ذرت                      ب(برنج                      الف(جو
 نمره( 5/6در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.)هر مورد  ط

 بیشتر جمعیت آسیا از نژاد.......................می باشد.-1
 ...........................یکی از مسائل مهم منطقه جنوب غربی آسیا است که باعث اختاف و نزاع بین کشورهاست.-2
 ...........................طویل ترین رود اروپاست که از چند کشور عبور می کند.-3
 ر قاره اروپا پراکنده اند که بیشتر آنها در.......................زندگی می کنند.مسلمانان د-4
 ..........................پرجمعیت ترین شهر ایاات متحده آمریکا است.-5
 ..........................بندر مهم استرالیا که از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و شیمیایی به شمار می رود.-0

 پاسخ دهید: و
 نمره(1مهمترین سلسله های ایرانی در فاصله قرن های سوم تا پنجم هجری را نام ببرید؟)-1
 
 
 نمره(1انواع دعاوی را نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟)-2
 
 
 نمره( 1آفریقای سبز به کجا گفته می شود و چرا؟)-3
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 نمره(1کدامند؟)پرتکلم ترین گروههای زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی -4
 
 
 نمره(5/1مجمع الجزایر آتش فشانی در کدام قسمت آسیا قراردارند و در معرض چه خطراتی هستند؟)-5
 
 
 نمره(55/6چهارمورد از مهمترین کشورهای تولید کننده برنج در آسیا را نام ببرید؟)-0
 
 
 نمره(55/6کدام کشورهای آمریکای اتین وضعیت اقتصادی بهتری دارند؟)-5
 
 
 نمره(1رودهای مهم آفریقا را نام ببرید؟)-8
 
 
 نمره(1بیشتر مردم اروپا چه دینی دارند و سه مذهب بزرگ در اروپا را نام ببرید؟)-9
 
 
 نمره(1محصوات مهم مدیترانه ای اروپا را نام ببرید و معادن مهم آفریقا کدامند؟)-16
 
 
 نمره(5/6محصوات استوایی چون قهوه و نیشکر کدامند؟)بزرگ ترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده -11
 
 

 نمره(1جاذبه های گردشگری اروپا را نام ببرید؟و مهمترین کشورهای اروپایی از نظر جذب گردشگر کدامند؟)-12
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