تصحیح

سازمان آموزش و پرورش فارس
مذیریت آموزش و پرورش الرستان
دتیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

نام و نام خانوادگی دبیر  :عنایت اله موحدی نمره به عدد :
نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

تجدید نظر

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :مطالعات اجتماعی
شماره صفحه 1 :

تاسمه تعالي

نوبت امتحانی  :نوبت دوم
پایه  :هشتم
تاریخ امتحان 97/03 /08 :
شماره ردیف ...................
مدت امتحان  45دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :عنایت اله موحدی نمره به عدد :
نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

توکل به خدا مهمترین عامل موفقیت است .
الف) صحیح یا غلط تودن جمالت زیر را مشخص کنیذ.
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در دٍرُ ظلجَقیاى خلیفِ ی عثاظی تیشتر ریاظت هعٌَی ٍ دیٌی داشت.
ّجَم َّلٌاک چٌگیس یکی از فجایع تاریخ ایراى تَد.
یکی از جسایر هْن ٍ تسرگ اقیاًَظیِ کشَر ًیَزلٌذ اظت.
هکاى اصلی ظازهاى هلل ٍ تسرگتریي شْر ایاالت هتحذُ آهریکا ًیَیَرک اظت.
در رأض حکَهت ظلجَقی خلیفِ قرار داشت .
کشَرّای اهریکا ی شوالی فرٌّگ اًگلَ ظاکعَى دارًذ.
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3

ب) گسینه صحیح را تا عال مت (× ) مشخص کنیذ .

1
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خالفت عثاظی تِ دظت کذام یک از ایلخاًاى از هیاى رفت؟
د) ّالکَخاى 
ج) غازاى خاى 
الف) ظلطاى خذاتٌذُ  ب) اتَظعیذ 
ظلطاى هحوَد غسًَی تِ چِ تْاًِ ای تِ ٌّذٍظتاى لشکر کشی کرد؟
الف) رٍاج اظالم  ب) تِ طوع ثرٍت  ج) تصرف ٌّذٍظتاى  د) دظتیاتی تِ هعثذ ظَهٌات 
ٍظیع تریي ٍ پر جوعیت تریي قارُ جْاى چِ ًام دارد؟
د) آهریکا 
ج) ارٍپا 
ب) آظیا 
الف) آفریقا 
هْن تریي کشَر صٌعتی آظیاظت؟
د) تایَاى 
ج) کرُ جٌَتی 
ب) شاپي 
الف) چیي 
رئیط جوَْر ریاظت کذام قَُ را تر عْذُ دارد؟
د) شَرای ًگْثاى 
ج) قضاییِ 
ب) هجریِ 
الف) هقٌٌِ 
تیشتر هعلواًاى ارٍپا در کذام شثِ جسیرُ زًذگی هی کٌٌذ ؟ شثِ جسیرُ ی .....................
د) ایثری 
ج) ایرلٌذ 
ب) اظکاًذیٌاٍی
الف) تالکاى 
ج) جاهای خالي را تا استفاده از کلمات مناسة کامل کنیذ .

1

تِ اهَال ٍ دارایی کِ ٍقف هی شَد  .........................هی گَیٌذ.

2

ًخعتیي اقذام هْن پیاهثر پط از ٍرٍد تِ هذیٌِ ایجاد .......................ترای اًجام اهَر عثادی  ،اجتواعی علوی
ٍ ظیاظی تَد.

3

طَیل تریي رٍد ارٍپا ً ........................................ام دارد.

4

دٍ تٌذر هْن اظترالیا هلثَرى ٍ  .....................................اظت .زتاى رظوی اظترالیا  ٍ ...............................دیي

آًْا  .......................................اظت.
5

3

دٍ قاعذُ هْن در ٌّگام خشن ٍ عصثاًیت چیعت ؟
الف) ..................................................... .................

ب) ..................................................... .................

4

ج) ته سواالت زیر پاسخ دهیذ.

1

شعار ظرتذاراى چِ تَد ؟

1

2

اٍراظیا تِ کجا گفتِ هی شَد ؟

1

3

چرا کٌارُ ّای آفریقا ترای پْلَ گرفتي کشتیْا ٍ ظاختي تٌذر چٌذاى هٌاظة ًیعت ؟

1

4

چرا َّای تثت هاًٌذ ًَاحی قطثی ٍ شوال آظیا ظرد اظت؟ (دٍهَرد)

1

5

چرا پایِ ّای حکَهت خَارزهشاّیاى چٌاى هحکن ًثَد؟

1

6

قَاًیي چٌگیس خاى چِ ًام داشت ؟

1

7

کذام ًَاحی آظیا تعیار کن جوعیت یا خالی از جوعیت اظت؟

1

8

ٍیصگی آب ٍ َّای هذیتراًِ ای را ًام تثریذ؟

1

9

دٍ هٌثع زیر زهیٌی هْن جٌَب غرتی آظیا را ًام تثریذ.

1

10

کاًال پاًاها در قارُ آهریکا چِ اّویتی دارد؟

1

موفق تر باشید

