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 محل مهر

 سؤال

 (94ماه خرداد) دوم نوبت امتحانی : نوبت                               ش صندلی )ش داوطلب( :

 متوسطه دوره اول مقطع                   هشتم پایه :     نام پدر:  نام و نام خانوادگی :

 93-94سال تحصیلی :             زارع       خانم  نام دبیر : مطالعات اجتماعی  سئوال امتحان درس
92 - 91 

 

 

 صبح   8  ساعت امتحان :

 دقیقه  07وقت امتحان : 

 73/94/ 24 تاریخ امتحان :

 صفحه 3 سئوال: صفحاتتعداد 

 

نگارشت مجتمع آموزشی ف   

 02 بارمجمع کل         ندارد نیاز به پاسخنامه سفید دارد

 نمره تجدید نظر                                 نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح  نمره به حروف نمره به عدد 

 

 

 

  

 ( جواب درست را عالمت بزنید .الف 

  /.5 کدام یک از موارد زیر از اقدامات الب ارسالن نیست؟ (1

             لشکر کشی به ارمنستان ب(                                       فتح ماوراءالنهرالف(

 تصرف اسیای صغیر د(                               جنگ با روم شرقی    ج(     

  /.5 همکاری و یاری رساندن به یکدیگر را چه می نامند؟  (2

 الف(همدردی               ب(تعاون             ج (همیاری             د( از خود گذشتگی

 /.5                                                               وزیر کدام یک از سالطین سلجوقی بوده است؟(خواجه نظام الملک طوسی 3

 طغرل  –(ملکشاه بالب ارسالن                            –الف( طغرل 

 سلطان سنجر–ملکشاه                           د( الب ارسالن  –( الب ارسالن ج

 /.5                                                                              مرز بین قاره اروپا و اسیا است؟ ---------------های  ( کوه4

 الف(هیمالیا                    ب( اورال                           ج( زاگرس                      د( البرز

 را با عبارات مناسب پر کنید. ( جاهای خالیب

  /.5 مردم است.------------------یکی از وظایف مهم قوه قضایه (1

 /.5 تدوین کرد------------------------چنگیز خان برای اداره کشور مجموعه قوانینی به عنوان (2

 /.5 یکی از نفیس ترین نسخه های کهن شاهنامه است.---------------------شاهنامه (3

 /.5                                                                                 است.--------------------زبان رسمی استرالیا و نیوزلند(4

 /.5 هستند.---------------------------( ژاپن و روسیه عضو کشور های 5
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 (جواب کوتاه دهید .ج

 /.5 محمد )ص( ایمان چه کسانی هستند؟ نام ببرید؟نخستین کسانی که به حضرت (1

 /.5 دو تن از رهبران مردم سبزوار را بنویسید؟ (2

 /.5 اوراسیا به کجا میگویند؟(3

 /.5                                                                                                                    دلیل حفر کانال پاناما چیست؟(4

 /.5 /.5 ( رودهای مهم قاره افریقا را نام ببرید؟ 5

 ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. د

 اقیانوسیه به کجا میگویند؟ (1

 1 

 منشاء سیاهپوستان در قاره امریکا کجاست؟ توضیح دهید؟ (2

 1 

 عوامل توسعه نیافتگی در قاره آفریقا را نام ببرید؟ یکی را به دلخواه شرح دهید؟ (3

 

 1 

 چرا کناره های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها مناسب نیست؟(4

 1 

 ( ببر های اقتصادی آسیا لقب چه کشور های  می باشد؟ چرا؟5

 1 

 جنگ مالزگرد بین چه کسانی اتفاق افتاد و نتیجه چه شد؟ (6

 1 

 1 دو مورد از مقررات مدارس نظامیه رابنویسید؟ (7
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 انصار و مهاجر به چه کسانی میگویند؟ (8

 5/1 

      5/1                                                                         خان به ایران چیست؟ به طور خالصه بگویید؟  چنگیزبهانه حمله (9

                          

                                         5/1  

 5/1                     چرا برخی کشور های جنوب غربی اسیا مانند عراق و افغانستان نتواستند از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنند؟(10

 

 

 

 5/1               متر اندازه واقعی روی زمین را محاسبه کنید؟ 50000/1سانتی متر میباشد .با مقیاس  25طول رودی در نقشه (11

 

   

                                                                                          

  

  موفق باشید
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