محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :اجتماعی

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
پایه :هشتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم علوی

ردیف

1

سئوال
ساعت امتحان:
وقت امتحان 70 :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

جمالت زیر را با عالمت های ص و غ مشخص نمایید و کلمات غلط را به صورت درست بنویسید؟

1

الف) یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده تعاون است.
ب) به اموال و دارایی هایی که وقف می شود موقوفات می گویند.
ج) حکم رئیس جمهور توسط مردم امضاء و تنفیذ می شود.
د) یکی از وظایف مهم مجلس تنظیم الیحه بودجه است.
2

1

گزینه صحیح را به این صورت نشان دهید؟
 )1پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل نکردن چه می باشد؟
الف) خشم

ج) رفتار خشن با دیگران

ب) احساسات

 )2کدام قوه عدالت اجتماعی را برقرار می کند؟
الف) قوه مقننه

ج) قوه قضاییه

ب) قوه مجریه

 )3جریان ارسال و دریافت پیام چه نام دارد؟
الف) دوستی

ب) ارتباط

ج) بازخورد

 )4آگهی های بازرگانی چه چیزی را در جامعه تشویق می کند؟
الف) مصرف گرایی
3

ب) صرفه جویی

ج) تولید

در جاهای خالی جمالت زیر کلمات مناسب بنویسید؟

1

الف) اعراب در دوره جاهلیت بهره چندانی از  ------------نداشتند.
ب) معاویه به تعهدات خود در پیمان صلح با امام  --------------پایبند نماند.
ج) ارتش ساسانی در نبرد  ------------از سپاه مسلمانان شکست خورد.
د) خلفای عباسی دشمن  --------------طبرستان بودند.
4

الف) کدام سلطان غزنوی به هند حمله کرد؟
ب) بهانه و هدف او چه بود و کدام معبد معروف را خراب کرد؟

1

پایه :هشتم

دنباله سئوال امتحان درس :اجتماعی

ردیف

5

تاریخ امتحان:

سواالت

الف) وزیر معروف آلب ارسالن و ملکشاه که بود؟

بارم
بارم
1

ب) یکی از کارهای او در ارتباط با سوادآموزی چه بود؟
ج) علت گسترش شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقی چه بود؟
د) دو شهر مهم دوره سلجوقیان را نام ببرید؟
6

1

الف) هالکوخان مغول که بود؟
ب) دو کار مهم او را بنویسید؟
ج) کدام حکومت را در ایران تاسیس کرد؟

7

الف) خواجه نصیرالدین توسی که بود؟

1

ب) دو کار ارزشمند او را بنویسید؟

8

1

الف) دلتا را تعریف کنید؟
ب) ساکنان دلتاها در معرض چه خطراتی هستند؟

9

قاره آسیا از جهات مختلف به کدام اقیانوس ها و خشکی مرتبط است؟ متصل کنید.
الف -شمال
ب) جنوب
ج) شرق
د) غرب

10

1

 -1اقیانوس هند
 -2اروپا
 -3اقیانوس منجمد شمالی
 -4اقیانوس آرام

پاسخ کوتاه دهید.
الف) متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت کدام کشور است؟
ب) بیشتر جمعیت آسیا از چه نژادی هستند؟
ج) بیشتر مردم در غرب آسیا دارای چه دینی هستند؟
د) مهم ترین کشور صنعتی آسیا کدام است؟
ر) مهم ترین محصول کشاورزی در قاره آسیا چیست؟
ز) آیین برهمایی و بودایی در کدام قسمت آسیا پیروان زیادی دارد؟

1/5

دنباله سئوال امتحان درس :اجتماعی

پایه :هشتم

ردیف

سواالت

11

تاریخ امتحان:

الف) دو جلگه ی معروف در غرب و شرق ایران را بنویسید؟

بارم
بارم

2

 -1غرب
 -2شرق
ب) نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه آسیا در زمستان آب و هوای  -----------دارد و در تابستان آب و هوای
 -------------دارد.ج) چهار زبان رایج در جنوب غرب آسیا را نام ببرید؟
12

الف) ایران در کدام منطقه مهم آسیا قرار گرفته؟

0/75

ب) چرا این منطقه را انبار مهم منابع انرژی می نامند؟

13

الف) یکی از پیمان های مهم منطقه خاورمیانه را نام ببرید؟

0/75

ب) این پیمان در چه سالی بین کدام کشورها بسته شد؟
14

ناهمواریهای اروپا را نام ببرید و یکی از آن ها را به انتخاب خود توضیح دهید؟

15

الف) طوالنی ترین رود اروپا کدام است؟

1

0/5

ب) بیشتر مردم مسلمان اروپا در کدام منطقه زندگی می کنند؟
16

از نظر بارش قاره آفریقا به چه قسمت هایی تقسیم می شود .نام ببرید؟

0/5

17

الف) مهم ترین علل عدم پیشرفت قاره آفریقا چه می باشد؟

0/75

ب) قاره آفریقا در شمال از سواحل مدیترانه تا به دماغه  -----------در جنوب ادامه پیدا کرده است.

0/25

دنباله سئوال امتحان درس :اجتماعی

پایه :هشتم

ردیف

سواالت

18

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

1/5

الف) حفر کدام کانال اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل کرد؟
ب) دو جلگه معروف را در آمریکای شمالی و جنوبی نام ببرید؟
ج) کدام نواحی قاره آمریکا دارای آب و هوای سرد قطبی است؟

د) بومیان قاره آمریکا را چه می نامند؟

19

0/5

الف) کشاورزی ایاالت متحده آمریکا چگونه است؟

ب) این کشور بزرگ ترین تولید کننده کدام محصوالت است؟
20

1

الف) کوچک ترین و کم وسعت ترین قاره جهان کدام است و در کجا قرار گرفته؟
ب) یک بندر مهم این قاره را نام ببرید؟
ج) در شمال شرقی این قاره کدام پدیده طبیعی جاذبه گردشگری می باشد؟
موفق باشید

جمع کل

