
 

  

 نام:

 نام خانوادگی دانش آموز:

 شماره دانش آموز:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل

 متوسط اول -دبیرستان غیردولتی پروین اعتصامی

 

 نوبت: دوم

 79/   1/  31تاریخ امتحان:    

 نمره با عدد:

 نمره با حروف:

 

 

 

 

 

 (3صفحه )                           دقیقه                       نام درس:   مطالعات اجتماعی                      پایه: هشتم                            کالس:       05زمان:   

 بارم  شـــــــــــــــرح سئــــــــــوال ردیف 

و کلمه ی مناسب مشخص )×( غ، چهارگزینه ای و کامل کردنی پاسخ مناسب را با عالمت  –در سواالت ص  الف

 کنید.

3 

  ⃞غ ⃞انسان ها در همه ی امور می توانند تعاون و همکاری داشته باشند.                                        ص  1

  ⃞غ ⃞همه ی سازمانها و موسسات مردم نهاد مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون می گیرند؟               ص  2

 تعریف انفاق کدام مورد است؟ 3

 ⃞د( همه ی موارد          ⃞ج( بخشش توانایی              ⃞ب( بخشش علم              ⃞الف( بخشش مال  

 

 مورد است؟دومین عنصر ارتباط کدام  4

 ⃞د( رسانه            ⃞ج( فرستنده پیام               ⃞ب( گیرنده پیام                       ⃞الف( پیام 

 

  هدف شرکت های تعاونی ایجاد رفاه و حل ......................... اعضای آن است. 5

  تشویق می کند از آثار منفی رسانه های جمعی است.آگهی های بازرگانی که ...................... را در جامعه  6

 ب

7 

 مورد اضافی( 1با توجه به پاسخ های داده شده، گزینه های سمت راست را به چپ وصل کنید. )

 

 ( سازمان امور اقتصادی و مالیاتی1الف( عرض                                   

 ( وزیر طغرل2 ب( استیفاء                                  

 یبانی نیروی مسلحت( وزارت دفاع و پش3ج( عمیدالملک کندری                     

 ( پایتخت سلجوقیان4د( اصفهان                                    

 همدانو( 

1 

 2 پاسخ کوتاه بنویسید. ج

  چرا زیتون از محصوالت مهم کشور مراکش است؟ 8

  کاتولیک ها؟نام رهبر مذهبی  9

  دو کشور اروپایی تولیدکننده مواد لبنی و گوشتی؟ 11

  تنها چین خوردگی مهم افریقا در شمال غربی آن؟ 11

  برای سواالت داده شده پاسخ بنویسید. د

 آلب ارسالن که بود و در کدام نبرد رومیان را شکست داد؟ 12

 

1 

 را نام برده و هدف اقتصادی آنها را بگویید.های اقتصادی آسیا ببردو مورد از کشورهای  13

 

1 

 

 

 مهر 

 آموزشگاه



 بناهای زیر توسط چه کسانی ساخته شد؟ 14

 ......................الف( ربع رشیدی ....................    ب( رصدخانه مراغه.................. ج( گنبد سلطانیه ................. د( مسجد گوهرشاد .

1 

 

 سرزمینی گفته می شود و چگونه به وجود می آید؟دلتا به چه  15

 

1 

 مدارس نظامیه توسط چه کسی و در چه شهرهایی تاسیس شد؟ 16

 

1 

 برای موارد زیر  یک مثال یا نمونه بنویسید. 17

 :پرجمعیت ترین شهر آسیا 

 :مقر سازمان ملل متحد 

 :طوالتی ترین رود جهان 

 ن:یشهر کهن در فلسط 

1 

 نزدیکی و پیوند کشورهای جنوب غربی آسیا را نام ببرید.چهار عامل  18

 

 

1 

 لند )زالندنو( و استرالیا را بنویسید.یدو تفاوت نیوز 19

 

1 

 رشد جمعیت در اروپا چگونه است و باعث چه نتیجه ای شده است؟ 21

 

 

5/1 

 مورد( 3مهمترین دالیل پیشرفت آمریکای شمالی را بنویسید. ) 21

 

 

5/1 

 مهم استرالیا را نام برده و بگویید مراکز مهم چه صنایعی هستند؟ بنادر 22

 

 

2 

 با توجه به نقشه پاسخ دهید. 23

 

1 

 21 جمع نمره 

  موفق و موید باشید.

 نام مدار -1

 نام رشته کوه -2

 نام اقیانوس -3

 نام قاره -4

 


