باسمه تعالی
سواالت امتحانی مطالعات اجتماعی پایه هشتم خرداد

 1396وقت  60دقیقه

*جمالت درست را با( ص) و نادرست را با ( غ) مشخص کنید 2/5(.نمره)
-1در بخش های داخلی و مرکزی آسیا،آب و هوای قارّه ای وجود دارد یعنی زمستان های بسیار سرد و تابستان های
معتدل دارند.

(

)

.2کشورهای اسپانیا و ایتالیا دارای آب و هوای معتدل اقیانوسی هستند.

(

)

-3زیان رسمی استرالیا ،اسپانیائی است.

(

)

 -4به هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند رسانه می گویند.

(

)

-5داوطلبان ریاست جمهوری صالحیتشان توسط شورای نگهبان تایید می شود.

(

)

*جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر نمائید 2/5(.نمره)
 .............................. -1به ما نشان می دهد که فاصله های روی نقشه،بر روی زمین و در عالم واقعیت چقدر است.
 ........................ -2یک آبراهه بین المللی است که همه کشورها حق دارند بر طبق قوانین رفت و آمد ،از آن عبور
کنند.
 -3مسلمانان اروپا در  ............................زندگی می کنند .
 -4خلیفه عباسی به دلیل اقدامات مهم طغرل به او لقب  ..............................داد.
 -5یگی از وظایف مهم دولت ها تنظیم  ...................................است.
-----------------------------------------------------------------------*گزینه مناسب را عالمت بزنید 2/5(.نمره)
الف-بنای تاریخی گنبد سلطانیه توسط کدامیک از ایلخانان ایجاد شد؟
-2اولجایتو

 -1غازان خان

-4ابوسعید

-3تیمور

ب-پرجمعیت ترین شهر آسیا کدام است؟
- 1تهران

 -2پکن

 -4توکی

 -3دهلی نو

پ-منطقه جنوب غربی آسیا از تنگه ...............در ترکیه تا کوه های  ..........در مشرق و از آنجا تا خلیج عدن و تنگه
باب المندب را در برمیگیرد.
-2داردانل – پامیر

-1بسفر -آرارات

-4داردانل– اورال

-3بسفر – قفقاز

ت-پرآب ترین رود جهان کدام است؟
-2دانوب

-1می سی سی پی

-3زامبز

-4آمازون

ث – این جمله از کیست؟ ( هر کس مالک خشم خودش نباشد ملک عقل خود نخواهد بود.
-1امام صادق ( ع )

-2پیامبر اسالم ( ص)

 -3امام رضا ( ع )

 -4امام علی ( ع )

---------------------------------------------------------------------*پاسخ کوتاه دهید 2/5(.نمره)
الف -من نوه چنگیز هستم که ابتدا اسماعیلیان را در ایران از بین بردم و سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه،خالفت
عباسی را برانداختم.

(

)

ب-من در آغاز ظهور اسالم قبله اول مسلمانان بوده ام.

(

)

ج-من نمونه ای از نژاد مردم قاره آمریکا هستم که به اجبار برای کار در مزارع کشاورزی ومعادن به این قاره آورده
شدم (

)

د -از خاندان های مشهور ایرانی که زمان خالفت هارون به سرنوشت ابومسلم دچار شدند( .
ه -من از وزیران مشهور سامانیان که در شمار عالمان و ادیبان نامدار هستم.

(

-----------------------------------------------------------------------1

)
)

*به سواالت زیر پاسخ دهید 10(.نمره)
 -1دو بندر معروف استرالیا را نام ببرید 0.5(.نمره)
 -2بلند ترین قله نیوزیلند چه نام دارد؟ ( 0.5نمره)
 -3سه سلسله ترک تبار که از اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری در ایران حکومت می کردند را نام
ببرید 0.75(.نمره)
 -4بنیانگذار مدارس نظامیه که بود؟ همچنین یک استاد و یک دانش آموخته مهم این مدارس را نام ببرید0.75( .
نمره)
 -5ناهمواری های قاره آسیا را نام ببرید 0.75(.نمره)
 -6سه دین بزرگ الهی در آسیا را نام ببرید 0.75(.نمره)
 -7قیام سربداران از کجا آغاز شد؟رهبران آن چه کسانی بودند و شعار آنها چه بود؟( 1نمره)
 -8چهار فالت بلند آسیا را نام ببرید 1(.نمره)
 -9دو ناحیه پست و خشک منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید (  1نمره)
 -10اروپای پیر را تعریف کنید 1( .نمره)
 -11آفریقای مرطوب یا سبز را تعریف کنید 1 (.نمره)
 -12دو بیابان در امریکا نام برده و جهت هر یک را بنویسید؟ 1 ( .نمره)

موفق باشید  :گروه مطالعات اجتماعی
لطفا فقط برای سواالت قسمت آخر از  5به بعد تا  12به اندازه  2خط فاصله برای جواب بگذارید.
در یک برگه پشت و روی آن جا می شود.

سپاس از شما  :یا علی

2

