
 یک قدم تو، یک قدم من، گام ھایی بلند برای داشتن زمینی عاری از آلودگی ھای زیست محیطی   ردیف

  تذکر: پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه بنویسید
 بارم 

 گزینه صحیح را مشخص کنید.  الف

 ؟داده شد.لقب ((سلطان رکن الدین )) از جا نب خلیفه عباسی به چه شخصی 1

  د) نظام الملک                      ج) طغرل                ب) ملکشاه               الف) آلب ارسالن

  را دارند؟ از آن .آبراهه بین المللی درآسیاي جنوب غربی که همه کشورها حق عبور2

  د) تنگه برینگ                     ج)کانال پاناما            تنگه هرمز ب)              تنگه بسفر الف)

  .علت حمله مغوالن به همسایگان خود چه بود؟3

  د) کوچ نشینی   اجراي قوانین یاساج)    ب)قدرت طلبی    کمبود مراتع وافزایش جمعیت   الف)

  .یکی از کارهاي ارزشمند خواجه نصیر طوسی تشویق هالکو به ساخت .......4

  د) رصدخانه مراغه                ج)سلطانیه               ب)بناي ربع رشیدي      الف)شنب غازان 

  .زبان رسمی مردم استرالیا ...............است5

  د) ارمنی                            انگلیسیج)               پرتغالی ب)                   الف)اسپانیولی 

    ................در بیت المقدس است..سومین مسجد مهم اسالم 6

  د)مسجد الحرام                   ج)مسجد قباد            ب)مسجد القصی         الف)مسجد النبی 

  

3  

  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.  ب

  غ          ص مت ایلخانان را تاسیس کرد.              . هالکو خان بعد از نابودي خالفت عباسی حکو1

  غ          ص هواي قاره اي وبري دارند.    مناطق مجاور اقیانوس اطلس نظیرانگلستان وایرلند آب و. 2

  غ          ص                           نام دارد.                                  دانوبطویل ترین رود اروپا   .3

5/1  

  بنیانگذار مدرسه نظامیه در ایران چه کسی بود؟................................     ت

  گ نظامیه بود؟......................................ریکی از استادان وعالمان بز

     ........................................................................؟............................................................بود شرایط کار در این مدرسه چگونه

1  

  ج

  

  

  

  

  

  

  

 .با کلمات مناسب جاهاي خالی راپر کنید 

  ............................می گویند.. به اموال ودارایی هایی که وقف می شوند 1

  (یک مورد)  تامین می شود. ............................ بخشی از درآمدهاي دولت از راه .....................2

  . سلطان محمود غزنوي به بها نه رواج  ................................چندین بار به هندوستان حمله کرد.3

  .................وصنایع شیمیایی به شمار می روند.که از مراکزمهم ........ .....و ملبورنهم استرالیا .................م. دو بندر 4

  . کشورهاي جزیره اي آمریکا ي مرکزي از راه.............................درآمد خوبی کسب می کنند.5

  .......دنیا مانند دیواري از اقیانوس آرام سر برآورده است........................ در شمال شرقی استرالیا بزرگترین ..6

 

  

3  

  باسمه تعالی

  جمهوري اسالمی ایران    

  وزارت آموزش و پرورش

  کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل 

  97_98سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله دوم نوبت امتحانات 

  نمره به عدد:  مطالعات اجتماعی پایه هشتم    درس:آزمون   نام و نام خانوادگی:

3/13/                   تاریخ آزمون:    سرکار خانم نام دبیر:   نمره به حروف:  98

  یک صفحه                3  تعداد صفحات:  دقیقه                                        مدت آزمون:  شماره صندلی:  کالس:

https://saednews.com


 

  صفحه دو         مطالعات اجتماعی پایه هشتم                                                                                                    

 آسیا            

  با کلمات مناسب پر کنید                                   جاهاي خالی را عزیزم  درمتن زیر ،دختر  

  ....از آمریکاي شمالی وازطریق کانال........................از قاره افریقا جدا می شود.ریق تنگه ..................قاره آسیا از ط - 

 قراردارد.کوه........................در رشته ب بام دنیا را داشته  و که لق................... در قاره آسیا قله قلهبلندترین  - 

  نام یک جلگه در آسیا است ........................................ - 

  (یک مورد)                   ؟  ..........................................کندمی  تهدیدرا در  مردمچه خطراتی در دلتا  زندگی  - 

  متراکم ترین منطقه درجهان از نظر جمعیت دراندونزي جزیره ....................نام دارد. - 

  مهم ترین محصول کشاورزي در آسیا.......................است. - 

  نمره 5/2                                      ..........است.................................و......................نام دوفالت بلند در آسیا  - 

            چرا به این نام خوانده می شوند؟ ومنظور از ببرهاي اقتصادي آسیا کدام کشورها هستند -

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

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

  نمره 1..............................................................           .............................................................................................................

 

دیدار در افریقا   

  
  

  ید)در جای خالی از کلمات مناسب استفاده کن(

به تازگی به کشور مصر در افریقا سفر کرده. درهتل اقامتگاه خود با آسیه آشنا در ایتالیا زندگی می کند.او  سوفیا
شدواز او براي صرف چاي دعوت کرد.آنها درباره شرایط زندگی درکشورشان با هم صحبت کردند.سوفیا گفت ما 

  اروپا یی ها از نژاد ...............................هستیم.

  دارد.اقامت واتیکان  به نام ...............................در شهرسوفیا گفت: من کاتولیک هستم ورهبر مذهبی من 

 گفت من مسلمانم .در قاره ما معادن زیادي مانند............................ وجود دارد . آسیه 

اگرچه ما قاره ثروتمندي داریم اما عوامل داخلی مانند ............................................وعوامل خارجی مانندجنگ 
 ت.وبحران ها باعث توسعه نیافتن قاره ما شده اس

  .یل مزارع ............................ قرارداردگفت در اطراف دره رود نآسیه 

 

 نمره٢/۵                                                                                                                               

  .به سوالت پاسخ کامل دهید  

  منظور از انفاق چیست؟ .1

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

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

  نمره5/0

                             جامعه داشته اند .آیا می توانید: پیشرفت در  موثري.زنان  نیکوکارهمواره نقش 2

  همسر شاهرخ را معرفی کنید؟    .......................                      - 

  ....................................به جا مانده است؟................................................. در جوار حرم امام رضا (ع)  چه اثري از او - 

         نمره5/0                                                                                                                                            
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  صفحه سه                                       مطالعات اجتماعی پایه هشتم                                                                      

  

       نمره5/0                                 بنویسید؟ راویژگی ها ودستاوردهاي حکومت حضرت علی( ع) دو مورد . 3

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

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

  نمره 5/0                                                            .دو مورد از اثرات منفی رسانه ها را توضیح دهید؟4

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

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

     مورد                                 2 آسیا از مناطق استراتژیک جهان است؟ غربیمنطقه جنوب  .چرا5

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

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

 نمره1

  . منظور از بازخورد در ارتباط چیست ؟6

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

  نمره 5/0.......................................................................................................................................................................................

  دو مورداهمیت جزایرکشورما ن ایران چیست؟ علت.7

  نمره5/0 .......................................................................................................................................................................................

  

  مورد آسیا را به هم نزدیک می کند؟دوکدام عوامل مردم منطقه جنوب غربی .8

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

  نمره5/0                                                                                                                           

 شده را سسسسلی وتبدیل آن به یک کشور قدرتمندي شمالی که باعث پیشرفت وتوسعه آمریکا.مهترین عوام9

  مورد2توضیح دهید؟ 

   

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

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

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

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

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

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

  نمره1                                                                                                                      

  

  

  *شما الیق بهترین ها هستید موفق باشید*

  نورفرد - دبیر مطالعات اجتماعی

https://saednews.com


    

https://saednews.com


  

  

https://saednews.com

