نام :
نام خانوادگی:
8/
کالس :
نام دبیر:

بهنام او که علم آموخت عالم را

/

آموزش وپرورش منطقه  5تهران

دبیرستان هوردخت

شماره :

تاریخ :
نام درس  :مطالعات پایه هشتم
مدت امتحان  60 :دقـیقـه

امتحانات نوبت دوم – خرداد1400

1400/

ساعت شروع  10 :صبح
شرح سؤال

ردیف

1

بارم

گزینه ي صحيح را با عالمت ضربدر مشخص كنيد.

2

الف) كدام یک از وزراي زیر مدارس نظاميه راتاسيس كرد؟.
 ) 1خواجه نصيرالدین طوسی 

 ) 2خواجه نظام الملک طوسی 

 ) 4بلعمی 

 ) 3جيهانی 

ب) زمستانهاي بسيار سرد و تابستانهاي بسيار گرم و خشک ویژگی كدام نوع آب و هوا می باشد؟
 ) 1مدیترانه اي 

 ) 2اقيانوسی 

) 3قاره اي یا بري 

 ) 4گرم و مرطوب 

ج) در اطراف دره رود نيل چه محصولی كشت می شود.
 ) 1قهوه 

 ) 3گندم 

 ) 2نيشکر 

 ) 4پنبه 

د -جزیره هاي خليج فارس از چه جهاتی اهميت دارند؟
) 1استخراج نفت 
2

3

 ) 2تجارت 

 ) 3نظامی 

 ) 4همه موارد 

صحيح یا غلط بودن عبارت هاي زیر را مشخص كنيد.

2

الف ) پر آب ترین رود دنيا آمازون نام دارد.

صحيح 

غلط 

ب ) قله هاي مرتفع كنيا و كليمانجارو در شرق اروپا قرار دارند.

صحيح 

غلط 

ج ) مهم ترین كشور صنعتی آسيا ژاپن نام دارد.

صحيح 

غلط 

د ) بيشتر مردم آسيا از نژاد سفيد پوست هستند.

صحيح 

غلط 

جاهاي خالی زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد.

2

الف ) به بخشش مال،علم  ،توانایی و و قت خود به كسانی كه نيازمند هستند  ...............................می گویند.
ب ) جزیره  ................................در اندونزي متراكم ترین منطقه جهان از نظر جمعيت می باشد.
ج ) مجموعه قوانينی كه چنگيز تدوین كرد و به اجرا گذاشت  ...................................نام داشت.
د )حکومت تيموریان سرانجام با ظهور حکومت  ............................در ایران از ميان رفت.
4

جواب صحيح را از داخل پرانتز انتخاب كنيد.
الف ) آمریکاي التين به كدام بخش از آمریکا گفته می شود؟ ( آمریکاي مركزي و جنوبی  -آمریکاي شمالی )
ب ) كدام رشته كوه را مرز بين دو قاره آسيا و اروپا در نظر گرفته اند؟ ( اورال  -اطلس )
ج )هر وسيله اي كه پيامی را از فرستنده به گيرنده منتقل كند چه می نامند؟ ( ارتباط  -رسانه )

1/5

به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

صفحه دوم

5

چرا خلفاي عباسی دشمن علویان بودند؟

0/5

6

مدارس نظاميه در كدام شهرها بنا شدند؟ (2مورد)

0/5

7

منشأ سياه پوستان قاره ي آمریکا كجاست؟

8

سه قاعده را كه به هنگام خشم و عصبانيت باید به خاطر بسپاریم را بنویسيد؟

1/5

9

هالكوخان كه بود و اقدامات او را بيان كنيد؟(2مورد)

1/5

1

 10جنگ مالزگرد را توضيح دهيد؟

1/5

 11اروپاي جوان به كدام قسمت این قاره گویند ؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

1/5

آسياي مرطوب ( سبز ) به كدام قسمت آسيا گفته می شود؟ چرا ؟

1

 13چرا قاره آفریقا گرم و در بيشتر قسمتهاي آن زمستان دیده نمی شود ؟

1/5

12

14

دالیل اهميت منطقه جنوب غربی آسيا به عنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان را بيان كنيد؟(2مورد)

 15دو بندر مهم استراليا را نام ببرید؟

1

1

