نام:

جمهوری اسالمی ایران

نام خانوادگی :

کالس :هشتم

تعداد سؤال15:

تاریخ:

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل

دبیرستان دخترانه راهیان صادق دوره اول وابسته به دارالقرآن الکریم استان

شماره صندلی:

صفحه اول

1400 / 03 / 08

نوبت  :دوم سال تحصیلی 1399-1400

زمان پاسخگویی 50 :دقیقه

دبیر :قلی نژاد

ســــؤاالت

ردیف

1

موضوع :مطالعات اجتماعی

با صحیح یا غلط پاسخ دهید.
الف)همکاری و یاری رساندن به یکدیگررا انفاق می گویند.
ب) در اموال و دارایی هایی که وقف می شود نمی توان دخل و تصرف کرد.
ج)عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری،رئیس مجلس است.
د)نوجوانان گروه سنی بین 12تا  18سال را تشکیل می دهند.

بارم

غ
غ
غ
غ

ص
ص
ص
ص

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.
نخستین کسانی که به رسول خدا ایمان آوردند  ...............و  ................بودند.
موسس سلسله صفاریان  ....................بود.
2

نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه ایجاد  ................بود.

2

قاره آسیا از طریق تنگه  .................از آمریکای شمالی و از طریق کانال  ....................از قاره آفریقا جدا می شود.
جزیره  .............در اندونزی متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت است.
یکی از مسائل مهم منطقه جنوب غربی آسیا کمبود  ................است.
گزینه درست را انتخاب کنید.
 -1پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها را چه میگویند؟
ج) سند
ب) بودجه
الف) الیحه

3

 -2پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل نکردن چیست ؟
ب) خودخواهی
الف) خشم

ج)تکبر

د) مالیات
د) دروغگویی

1

 -3به گروهی که با پیامبراسالم (ص) پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند چه میگویند؟
د)حواریون
ج)اصحاب
ب)انصار
الف) مهاجرین
 -4مسئولیت توسعه وسایل ارتباطی در کشور به عهده ی کدام وزارت است ؟
ج) سازمان فضایی کشور
ب) وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
الف)وزارت کشور

د)موزه ارتباطات

4

مقدس ترین شهرهای آسیا را نام ببرید؟

5

طوالنی ترین رود اروپا چه نام دارد؟

0/5

6

چین خوردگیهای آمریکا را نام ببرید؟

1

7
8

دلتا چیست؟

0/5

1

اروپا از نظر ناهمواری به چند بخش تقسیم میشود ؟ نام ببرید.

1

نمره به عدد.................. :

امضاء دبیر........................... :

نمره به حروف.................................. :

جمع بارم صفحه ................ :1

ادامه در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی .................................. :

ادامـه ســــؤاالت

ردیف

9
10
11
12
13
14
15

صفحه دوم
بارم

بنادر مهم استرالیا که از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی هستند را نام ببرید.
بلندترین قله جهان چه نام دارد و در کدام رشته کوه واقع شده است و به آن چه لقبی داده اند؟
انواع ناهمواریهای آمریکا را نام ببرید.

1
1/5
1/5

کدام کشورهای آسیا به ببرهای اقتصادی معروفند؟

2

چرا برخی از کشورهای جنوب غربی آسیا نتوانسته اند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند؟

2

 4مورد از جزیره های مهم ایران در آبهای خلیج فارس را نام ببرید.

2

چرا در آفریقا چندان زمستان دیده نمی شود؟

2

جمع بارم صفحه................ : 2

