
 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 (       ) هشتم  كالس:

 به نام يزدان پاك 

 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 حاج حسين نوايي دبيرستان پسرانه

 دومنوبت 

 مطالعات اجتماعيامتحان 

 97 خردادماه تاريخ امتحان:

 دقيقه  60 مدت امتحان:

 جعفري نام دبير:

ه                       صفح 2 سواالت در  

  غ  ص   صخره مرجاني استراليادر غرب اين كشور قرار دارد .-الف 1

 

 غ  ص  ساكنان شمال صحراي آفريقا به زبان عربي صحبت مي كنند .-ب

                                      

 غ  ص                                                           قدرت سياسي ونظامي در اختيار خليفه عباسي بود.-ج

 

5/1 

  هدف اصلي محمود غزنوي از لشكر كشي به هندوستان چه بود ؟-الف 2

         جنگ با دشمنان                 ثروت هنگفت هند                   رواج زبان فارسي                      رواج اسالم

 خانه دنيا چه نام دارد؟پرآب ترين رود-ب 

  آمازون ولگا دانوب  نيل 

                           

 سازمان ملل متحد در كدام شهر زير قرار دارد ؟-ج

           

    وين   واشنگتن  نيويورك  لندن

5/1 

 يكي از مهمترين وظايف قوه قضاييه حل ............................  است .-الف  3

 

  بعضي جغرافي دان ها آسيا واروپا را يكي دانسته و به آن .......................... مي گويند .-ب

 

  بيشتر مسلمانان اروپا در شبه جزيره ....................... زندگي مي كنند .-ج

5/1 

 .  يك مورد اضافي است.موارد مربوط به را هم رامقابل يكديگر بنويسيد  4

 رصد خانه مراغه   غازان خان:

 اصالح امور مالي و قضايي سلطان محمد خدابنده :

 كتاب جامع التواريخ خواجه نصير :

  گنبد سلطانيه خواجه رشيد الدين:

 شاهنامه بايسنقري  

1 

 علت ماليم بودن سواحل انگلستان در زمستان چيست ؟ 5

  

5/0 

 چرا بعضي از افراد به سمت مواد مخدر گرايش پيدا مي كنند و معتاد مي شوند ؟ دو مورد. 6
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 1 منظور از دعاوي (اختالفات) حقوقي را بنويسيد . 7

 چرا پايه هاي حكومت خوارزمشاهيان چندان محكم نبود؟ دومورد. 8

 

1 

 دومورد از ويژگي هاي مدارس نظاميه را بيان كنيد ؟ 9

   

1 

 يا سا را تعريف كرده ويكي از اصول آن را بنويسيد . 10

 

1 



 موارد زير را تعريف كنيد . 11

 آسياي مرطوب (سبز):

 

 اقيانوسيه:

1 

 انواع آب وهواي جنوب غربي آسيا(خاورميانه) رانام ببريد؟چهار مورد. 12

 

 

 

1 

 چرا جنوب غربي آسيا منطقه اي پر تنش است ؟ دو مورد. 13

 

 

1 

14 
ر نقشه اي با مقياس د

۶٠٠٠٠٠

١
 ؟ساب كنيدسانتي متر مي باشد فاصله را به كيلومتر ح 2  فاصله شهردولت آباد تا اصفهان

 

 

1 

 دومورد از داليل خارجي توسعه نيافتگي قاره آفريقا را بيان كنيد ؟ 15

 

 

1 

16 

 

 يد .اروپاي پير به كدام قسمت اروپا گفته مي شود ؟ تعريف كن

  

1 

 

 

17 

 

 5/1  يكاي شمالي وتبديل آن به قدرت بزرگ اقتصادي را بيان كنيد ؟ سه مورد.رمهمترين عوامل پيشرفت آم

  بنويسيد . (آفريقا) خواسته شده را در جاي مناسب نقشة موارد 18

 )اقيانوس اطلس.-تنگه جبل الطارق-خليج گينه-بزرگصحراي -اي اطلسهكوه-رودنيل-خط استوا-درياي مديترانه(-1

  پيروز باشيد. موفق و 
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