
 مطالعات اجتماعي امتحان درس:

 1398/ 3/    تاريخ امتحان:   

 دقيقه  60  مدت امتحان:

  جعفري : آقايطراح سوالنام 

����� ���	
 
 شهرستان برخوارمديريت آموزش و پرورش 

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      هشتم كالس:

 1  صفحه                      صفحه  3سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

 . يدرا مشخص كن يحصح ي ينهگز

 داد؟ يرا به چه كس» ينالد سلطان ركن«لقب  يعباس يفهخل -1

 د) طغرل ج) ملكشاه الملك ب) خواجه نظام ) آلب ارسالنالف
 

 جهان كدام است؟ رود ينتر يطوالن -2

 د) الب يلج) ن ب) دانوب آمازون )الف
 

 يند؟گو يآنجا م يانرا بوم يكاكدام نژاد ساكن آمر -3

 ها د) دو رگه ج) سرخپوستان ياهپوستانب) س پوستان يد) سفالف
    

 

5/1 

      صحيح        غلط                                                                        .يدرا مشخص كن يرغلط بودن جمالت ز يا يحصح

                 بود.   يرانا يو مذهب يادب ي،مركز علم ينخراسان بزرگتر يران،ها به ا در آستانه هجوم مغول  -4

                 كرد.                            يسرا تأس انيلخانحكومت ا ي،خالفت عباس يهالكوخان پس از نابود  -5

 قهوه است. ،ياآس يمحصول كشاورز ينمهمتر  -6

 

5/1 

 .يسيدكلمه مناسب بنو يخال يجاها درهاي خود  با استفاده از آموخته

 است. يتنظر جمع منطقه جهان از ينتر متراكم ياندونز در .............................. يرهجز  -7

 هستند. .............................. يند ويرپ،  يقاشمال آفر يمردم كشورها يشترب -8

 كهن شاهنامه است. يها نسخه ينتر يسنف از يكي شاهنامه .............................. -9

5/1 

 .يدپاسخ ده يربه سواالت ز

 يرد؟گ يدر اروپا چگونه صورت م يكشاورز -10

 

 يد؟كن يانب را يمركز يكايدر آمر »پاناما«احداث كانال  يتاهم -11

 

 يست؟چ يقاشرق آفر يها ياچهدر يلعلت تشك -12

 

5/1 



 .يسيدبنو را اند و تجارت اقتصاد خود را متحول كرده يرونق گردشگر يقكه از طر يايينام دو كشور آس -13

 

5/0 

 يد؟ببر نام را يندگو يم يمبه آن اورشل يحيانو مس يهوديانكه  يننام شهر مقدس مسلمانان در فلسط -14

 

5/0 

 5/0  نام دارد؟ چه ياآس يكشور صنعت ينمهمتر  -15

 5/0 يست؟چ ياآس يمشكالت مهم منطقه جنوب غرب و يلمسا از يكي -16

 .يسيدداده شده را در ستون مناسب بنو يها ينهگز، و جوان  يرپ ياروپا يها يژگيبا توجه به و

 جوان ياروپا يرپ ياروپا تند يبش يدارا يها ) دامنهالف

   شكل يگنبد يها ) قلهب

   پهناور يها ) جلگهج

    

5/1 

 .يدو به سواالت پاسخ ده يدرا بخوان يرز يها متن

شوفاژ واحد  يكش لوله يستمدر داخل واحد خود به طور ناخواسته س يراتدر هنگام انجام تعم يفيخانم شر )يك موقعيت

 را خراب كرده است. يههمسا

و  يمارافراد ب يرفتنباز نموده و در آن مغازه بعد از پذ يمغازه عطار يك يفرد يآباد به تازگ در محله هاشم دو) موقعيت

و مهارت الزم جهت شناخت  يفرد مجوز نظام پزشك ينفروشد. ا يبه آنها م ياهيگ ياز آنها، داروها يزيتگرفتن حق و

 را ندارد. ياهيگ يداروها

 دو): ..........................    يت: ..........................    موقعيك يتموقع . يسيدها را بنو يتاز موقع يكهر ينوع دعاو -17

كرد؟  خورد عمل و از راه نزاع و زد ياگرفتن حق، خودسرانه و  يتوان برا يباال م يها يتاز موقع يكدر هر ياآ -18

 چرا؟

 

2 

 يد؟نام ببر كند را يم يدكه ساكنان دلتاها را تهد يخطرات از مورددو  .يدكن يفتعردلتا را  -19

 

5/1 

 )يلدو دل(            پ ر تنش است؟  يا منطقه ياآس يچرا جنوب غرب -20

 

1 

 )دو مورد( چندان محكم نبود؟ يانحكومت خوارزمشاه يها يهچرا پا -21

 

1 
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 يسيد؟مغول را بنو يلخانا ،خان اقدامات غازان مورد از دو -22

 

1 

 يد؟را نام ببر يقانكردن قاره آفر يشرفتپ يداخل يلدال دو مورد از -23

 

1 

 )دو مورد(شده است؟  يشمال يكايو توسعه آمر يشرفتموجب پ يچه عوامل -24

 

1 

 در آنجا وجود دارد؟ يعيچه صنا يسيدو بنو يدرا نام ببر يااسترال يدو بندر صنعت -25

 

1 

 نقشه را ينا ياسمقاست. متر  يسانت 10نقشه  يرو و يلومترك 1200 ينزم يشهر اصفهان تا مشهد روفاصله  -26

 يد؟دست آورب

 

1 

 

 

  




