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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران  3اداره آموزش وپرورش منطقه 
 

  

 

 

 

 
 

 بارم سواالت
 الف(گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ؟قرار داردرا بنا کرد و آن را مرکز خالفت عباسیان  چه کسی شهر بغداد-1

 □ابومسلمد(                              □متوکل ج(                             □هارون الرشیدب(                         □منصورالف(

 ؟اگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد واو را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل چه می گویند-2

 □ارتباط دو سویهد(   □عکس العملج(           □بازخوردب(                          □الف(واکنش

 ؟نیان نهادمدارس نظامیه در شهرهای مختلف بکدام دانشمند -3

 □خواجه نظام الملکد(       □عمید الملک کندریج(       □خواجه رشید الدین همدانیب(    □محمد غزالیالف(

 ؟خواجه نصیرتوسی به عنوان مشاور هالکوخان چه بوداز جمله اقدامات ارزشمند -4

 □ساخت گنبد سلطانیهد(       □ساخت بنای ربع رشیدیج(       □ساخت رصد خانهب(    □ساخت کتابخانهالف(

2 

 ص          غ  ب(جمله درست ونادرست را مشخص کنید.                                                                                            

 □         □                                 .چسبیده انددر بین قاره های جهان تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم -5

                □         □                                                         .   رابطه ی حکومت غزنویان با خلفای عباسی بسیار خصمانه بود-6

  □         □.     خوبی از این راه کسب کرده استمالزی در دو دهه اخیر پیشرفت زیادی در صنعت داشته ودرآمد -7

 □         □                                                                                       قاره آمریکا پیرو دین یهود هستند.اکثر مردم  - 8

2 

 ج(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 ................یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر.-9

 آگهی های بازرگانی.................را در جامعه تشویق می کند.-11

 نهاد...........پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است.-11

 بخشی از در آمدهای دولت از راه..............تأمین می شود.-12

2 

 ؟یکی از سران قبایل مغول به سواالت زیر پاسخ دهیددر رابطه با چنگیز د(

 مجموعه قوانینی که وی تدوین واجرا کرد چه بود؟-13

 وی در انجام چه کارهایی دارای مهارت بود؟-14

 ؟بهانه ی حمله ی وی به ایران چه بود-15
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 من کیستم؟ -ه

 /.5 ؟برادر زاده وجانشین طغرل که توانستم به ارمنستان وترکمنستان لشکرکشی کنم -16

 به حروف :        نمره تجدید نظر و امضاء:          به حروف :                نمره ورقه به عدد : 

 دبیر :                                 تاریخ و امضاء: نام و نام خانوادگی تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :          شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه60 وقت امتحان :                                           هشتم پایه :                 نام پدر :                   گی :                         نام و نام خانواد

      3/96/ 16تاریخ امتحان:      95 -96  دومنوبت امتحانی : نيمسال     طبائیخانم  دبير :         مطالعات اجتماعی سؤال امتحان درس : 



 

 

 بارم سواالت
 اصطالحات ومفاهیم زیر راتعریف کنید؟و(

 دلتا:-17

 مسجداالقصی:-18

 سرخ پوست:-19

 آب وهوای قاره ای)بری(:-21
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 (به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهیده

 معماری را بیان کنید؟یکی از ابتکارات ایرانیان در زمینه -21
5./ 

 چهار کشور که به عنوان ببرهای اقتصادی اروپا شناخته می شوند را نام برید؟ -22
1 

 دو مورد از نواحی پست و خشک منطقه ی جنوب غربی آسیا را نام ببرید.-23

 
1 

 /.55 سه مذهب بزرگ دین مسیح را نام ببرید.-24

 دهید.ی(به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ 

 اهمیت حفرکانال پاناما را بیان کنید؟-25

 

1 

 علت به وجود آمدن دریاچه های متعدد در قاره آفریقا را بیان کنید؟ -26

 
1 

 ./5 زبان رسمی استرالیا ودین آنها را بیان کنید؟-27

 کشور ایران به چه دالیلی از جایگاه ممتازی در منطقه جنوب غربی آسیا برخوردار است؟-28

 
55./ 

 ویژگی آفریقای سبز و موقعیت آن را بیان کنید؟-29
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 چرا برخی کشورهای جنوب غربی آسیا همچون افغانستان از نظر اقتصادی نتوانستند پیشرفت کنند؟-31

 

 

 

55./ 

 22 موفق باشید

 


