
تعالیباسمه

تاریخامتحان:نامونامخانوادگی:

ساعتشروعامتحان:یاولیمتوسطهدورههشتمسؤاالتدرسمطالعاتاجتماعیپایهنامپدر:

نامکالس:

۴تعدادصفحات:دقیقه۷۰زمانپاسخگویی:




نمرهردیف

 )بخش انتخابی(

انتخابی پاسخ دهید. تنها به دو فصلتوجه : دانش آموز عزیز در ) بخش انتخابی ( از شش فصل 

 فصل اول

کنتامسلمانراستینباشی(رفتاریخوشاتهمسایهاینجملهازکیست؟)با۱

ب(حضرتمحمد)ص(الف(امامصادق)ع(

ج(امامعلی)ع(د(امامحسین)ع(

۰٫۲۵



همکارینکردندرگناهیعنیچه؟شرحدهید.۲



۰٫۵



موقوفاتچیست؟۳



۰٫۷۵



 فصل دوم

۰٫۲۵مقامرسمیکشوراست.ترینعالیرهبری،.................................پسازمقام۱



هاراپیداکردهوباخطبههممتصلکنید.رابطهبینگزینه۲

ریاستقوهمجریهوزیر

ریرهبگانهسهنظارتبرقوای

جمهوررئیسمسئولیکوزارتخانه

رئیسمجلس

۰٫۷۵

بودجهراتعریفکنید.۳



۰٫۵

 فصل سوم

۰٫۵ست..................نکردن................ادرنتیجهپرخاشگریونزاع۱



؟شودمیرئیسقوهقضاییهازطرفچهکسیانتخاب۲

الف(رهبرب(وزیردادگستری

د(رئیسمجلسجمهوررئیسج(



۰٫۲۵

۰٫۲۵کهتکالیفشانراانجامدهند.کندیمدعاوی.....................افرادراملزم۳
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وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاترابنویسید.)دومورد(یتابعههایسازمانوهاشرکت۴





۵/۰

 فصل چهارم

۰٫۲۵کهپیامیراازفرستندهبهگیرندهمنتقلکند..................نامدارد.ایوسیلههر۱



اباعالمت)ص(و)غ(مشخصکنید.جمالتصحیحوغلطر۲

)(گذارندمیاثرهاانسانرویباورهاوافکارورفتارهارسانه-

هستندواثرمضرندارند)(کنندهسرگرمآموزنده،مفیدوایرایانههایبازیتمام-

شدهاست)(اقوامودوستاندیدوبازدیدهایامروزهاستفادهازوسایلارتباطیجایگزین-

۰٫۷۵

دوموردازخدماتدولتالکترونیکرانامببرید.۳



۰٫۵



 فصل پنجم

۰٫۲۵ایمانآوردندحضرتعلی)ع(و......................بودند.)ص(کسانیکهبهرسولخدانخستین۱



ادامهدهید.۲

......................مسجدبودکهبرایعبادتو.............تأسیسپسازورودبهمدینه،)ص(نخستیناقداممهمپیامبر

............................................................................................................................................................................................



۰٫۷۵

۰٫۵حکومتامامعلی)ع(رابنویسید.دستاوردهایوهاویژگیموردازدو۳

 فصل ششم

هاراپیداکردهوباخطبههممتصلکنید.رابطهبینگزینه۱

الرشیدهارونقتلابومسلمخراسانی

یزیدقیامامامحسین)ع(

برمکیانمنصورعامقتل

سفاح

۰٫۷۵



۰٫۲۵؟فرمایدمیسلمانفارسیچهیدربارهپیامبراسالم)ص(۲



باسیچگونهبود؟توضیحدهید.روابطصفاریانباخلفایع ۳





۰٫۵

 )بخش اجباری(

پایان فصل دوازدهم به طور کامل پاسخ دهید.از فصل هفتم تا تمام سواالت توجه: دانش آموز عزیز در) بخش اجباری ( ، به  

فصل هفتم

اینجنگچهشد؟ینتیجهجنگمالزگردبینچهکسانیبود؟۱





۰٫۷۵
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ادامهدهید.۲

حکومتسلجوقیداشتندو............................................................................................یادارهقشمهمیدروزیرانن

.............................................................................................................................................................................................

۱

۰٫۲۵نظامیهبود.مدارس...............................،عالمبزرگایرانیازاستادان۳

 فصل هشتم

ازایلخانانازمیانرفت؟یککدامدستبهخالفتعباسی۱

ب(ابوسعیدالف(سلطانمحمدخدابنده

غازانخاند(هالکوخانج(

۰٫۲۵

چهبود؟توضیحدهید.هاآنحکومتسربدارانچگونهتشکیلشد؟شعار۲





۰٫۷۵

ادامهدهید.۳

.................................عنوانبهرهنگیواجتماعیفراوانیانجامداداوهمدانیخدماتفاهللفضلخواجهرشیدالدین

.............................................................................................................................................................................................



۱

 فصل نهم

؟فقطنامببرید.شودمیآسیارابهچندبخشتقسیمهایناهمواری۱





۰٫۷۵

مجاوردریاهاچهنوعآبوهواییدارند؟هایسرزمین۲

الف(معتدلومرطوبب(گرم

د(قطبیج(سرد

۰٫۲۵

دارد؟هاییویژگییابرّیچهایقارهوهوایآب۳



۰٫۵

؟زندمیبهاینناحیهبادهایی؟توضیحدهید.چهشودمیآسیایسبزبهکجاگفته۴



۱٫۵

۰٫۵؟اندکدمکشورهایجهانترینپرجمعیت۵

 فصل دهم

بغربیآسیاکداماست؟جنویمنطقهیکیازمسائلمهم۱

الف(افزایشبیکاریب(کمبودآبشیرین

جمعیترویهبیج(کمبودموادغذایید(افزایش

۰٫۲۵

ادامهدهید.۲

ارایذخایر................................................................................................جنوبغربیآسیادیمنطقهاغلبکشورهای

..............................................................................................................................................................................................



۰٫۷۵
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مورد(سه)است؟پرتنشایمنطقهچراجنوبغربیآسیا۳







۱٫۵

بهنظرشماچراپیروزیانقالباسالمیایرانبرایمنطقهدارایاهمیتاست؟۴







۱

 فصل یازدهم

مناسبرادرجایخالیقراردهید.یکلمه۱

(آفریقایسبز-ایقارهوهوایآب–آفریقایخشک-ایمدیترانهوهوایآب)

.)........................................(باردمیالف(نواحیاطرافاستواکهبارانفراوانی

...........(ب(صحرایبزرگدرشمالوبیابانکاالهاریدرجنوباینقارهقراردارد.).............................

)........................................(وتابستانگرموخشکپربارانمعتدلوشمالآفریقادرزمستانبخشکوچکیازج(



۰٫۷۵

جوانمقایسهکنید.اروپایاروپایپیررابا۲









۱٫۵

گردشگریآفریقارانامببرید.هایجاذبهسهمورداز۳





۰٫۷۵

 فصل دوازدهم

روددنیاچهنامدارد؟ترینپرآب۱

ب(آمازونپیسیسیمیالف(

ج(نیلد(دانوب

۰٫۲۵

.کندمی...............متصلکانالپانامااقیانوساطلسرابه..........۲



۰٫۲۵

توضیحدهید.کجاست؟کنندمیآمریکازندگییقارهکهامروزهدرپوستانیسیاهمنشأ۳






 

۱٫۵

ونیوزلندرابنویسید؟)دومورد(استرالیادالیلرونقگردشگریدر۴





۱

۲۰ با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیز                       
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فصلاول

امامصادق)ع(۱

۰٫۲۵

دهند،اوراتشویقنکنیمیاطوریرفتارنکنیمکهانگارباهیانجاممیکهاگرکسیکارناپسندیاگنایعنیاین۲

۰٫۵اوموافقهستیم.

هاراندارد،یعنیتاابدبایدبههمانصورتکهشودموقوفاتمیگویندوکسیحقتصرفدرآنهاییکهوقفمیبهاموالودارایی۳

۱٫۵واقفمعیننمودهاست،استفادهشود.

ومفصلد

جمهوررئیس۱

۰٫۲۵

۰٫۷۵مسئولیکوزارتخانه:وزیر-گانه:رهبرینظارتبرقوایسه-جمهورریاستقوهمجریه:رئیس۲

۰٫۵هاست.وخرجدولتیاهماندرآمدهاوهزینهبینیدخلبودجهیعنیپیش۳

۳فصل

۰٫۲۵حقوقی۰٫۲۵۳رهبر۰٫۵۲خشم-کنترل۱

بانکایران)پستمالی(،شرکتمخابراتایران،شرکتارتباطاتسیار)همراهاول(،سازمانشرکتایرانسل،پستشرکتپست،۴

۰٫۵فناوریاطالعاتایران

فصلچهارم

رسانه۱

۰٫۲۵

ص–غ–ص۲

۰٫۷۵

امکنکور،نثبت–وسیلهتلفنیااینترنتازداخلمنزلپرداختقبضآبوبرقوتلفنو...به۳

۰٫۵صدورگواهینامهو.....–هاآگاهیازنتایجآزمون

فصلپنجم

یامورگیریدربارهرفتومرکزیبرایمشورتوتصمیمواجرایمراسممذهبیبهشمارمی۰٫۲۵۲حضرتخدیجه۱

۰٫۵شد.سیاسیونظامینیزبودوکانوناصلیسوادآموزیوفراگیریعلمودانشمحسوبمی

۰٫۷۵مدارابامخالفان-برگزیدنافرادصالحبهحکومتوالیات–تأکیدبرعدالت–سادهزیستیومقابلهبااشرافیگری۳

فصلششم

۰٫۷۵الرشیدعامبرمکیان:هارونقتل–قیامامامحسین)ع(:یزید–قتلابومسلمخراسانی:منصور۱

بیتماست.سلمانازاهل۲

۰٫۵

۳ 



خصمانهبود.یعقوبلیثصفاریعالوهبرآنکهحکومتطاهریانرابرانداختبهعراقلشکرکشید

.۰٫۵وقصدداشتبعدآنراتصرفکنداماازسپاهخلیفهشکستخورد  
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فصلهفتم

۰٫۷۵شرقیشکستخورد.م،بینآلبارسالنسلجوقیوامپراتوریرومشرقیرخدادکهامپراتورروم۴۶۳اینجنگدرسال۱  

ها،اوضاعاقتصادیوفرهنگیبهترشد.درنتیجهتدبیرومدیریتآن۲

۱کشاورزیوبازرگانیوصنعتوهنرومعماریرشدزیادیکرد.  

۰٫۲۵اماممحمدغزالی ۳  

فصلهشتم

هالکوخان۱

۰٫۲۵ 

یخراسانبهستوهآمدهبودند،بهپاخواستندوخواهیمأمورانحاکممغولساکنانروستایباشتینکهاززیاده ۲

مغولراشکستدادند.«دهیمدهیم،تنبهذلتنمیسربهدارمی»مأمورانمغولرامجازاتکردند.آنانباشعار

سرعتگسترشیافتوسربدارانپسازتصرفشهرسبزوارحکومتخودراتأسیسکردندوبهمناطققیامبه

ادند.حکومتسربدارانپشتیبانمذهبشیعهبود.اینحکومتمحلیباحملهتیمورازبینجوارگسترشدهم

۰٫۷۵رفت.  

یکپزشکبهدربارایلخانیراهیافتوعالقهبسیاریبهعمرانوآبادیوامورخیریهداشت.ساختنربعرشیدیدرتبریزکهشامل۳

۱مسجد،مدرسه،بیمارستانبود.  

فصلنهم

۰٫۷۵فشانیالجزایرآتشمجمع-هایپستسرزمین–هایمرتفعهایبلندوکوهفالت۱ ۰٫۲۵گرم ۲   

۰٫۵هابسیارگرموخشکزمستانبسیارسردوتابستان۳  

هایمشرقیاجنوبوجنوبشرقیکهدرمعرضبادهایموسمیقراردارند،آسیایسبزراتشکیلسرزمین۴

وزندوموجبریزشبارانهابهسمتخشکیمیدراواخربهاروفصلتابستانازاقیانوسدهند.اینبادهامی

۱٫۵هابستگیدارد.شوندزندگیروستاییوکشاورزیبهریزشاینبارانفراواندراینناحیهمی  

هندوچین ۵

۰٫۵ 

فصلدهم

کمبودآبشیرین۱

۰٫۲۵ 

هاازنظراقتصادیبهصادراتنفتوابستهاست.تأسفانهبیشترآننفتوگازثروتخدادادیهستندامام ۲

۰٫۷۵ 

متأسفانه–شدهاستونقلدریاییدراینمنطقهواقعهایمهمحملایازمنابعانرژیموردنیازکشورهایصنعتیوراهبخشعمده۳

رژیماشغالگرقدسبا–کنندهاپیرویمیناندوازنظرسیاسیازآهایبزرگوابستهحکومتبعضیکشورهایمنطقهبهقدرت

هایساختپایگاه–پردازند.حمایتآمریکاوانگلیسبرسرکوبمردممظلومفلسطینبهتوطئهودشمنیبامسلمانانمنطقهمی

۱٫۵نظامیآمریکاوانگلیسو....  

برقراریاستقاللآزادیجمهوریاسالمیمبارزهکردندومردمایرانبهرهبریامامخمینی)ره(برایازبینبردنظلموستمو۴

هایبزرگخارجیبهپاانقالببهپیروزیرسیدوالگوییبرایمردمکشورهایدیگراستتاعلیهظلمواستبدادداخلیوقدرت

۱کند.ایمتعالیازاسالمبهجهانیانعرضهکنندوامروزهازمردمفلسطینحمایتمیخیزندوچهره  

فصلیازدهم

۰٫۷۵ایوهوایمدیترانهآب-آفریقایخشک-آفریقایسبز۱  

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار







 Uهایگنبدیشکلودرهابازبهشکلهاکمارتفاعوقلهمدتباعثشدهکوهپیردرمناطقشمالیاروپا،فرسایشطوالنی۲

هاوخوردگید.اروپایجواندرجنوباروپاچینهایبسیاروجوددارهایپهناورودریاچهباشند.دراینمنطقهجلگه

۱٫۵شود.دیدهمیVهاتنگبهشکلهاشیبتندودرهتیزودامنهکوههانوکشود.قلههایبلنددیدهمیکوهرشته



ازدهمدوفصل

۰٫۲۵آرام۰٫۲۵۲آمازون۱

اجباروبرایکاردرمزارعکشاورزیوراناستعمارتوسطاروپاییانبهدرواقعفرزندانونوادگانبردگانآفریقاییهستندکهدردو۳

هایتبعیضنژادیدرآمریکامبارزهکردندتابتوانندحقوقبرابرباهاعلیهسیاستپوستانسالمعادنبهاینقارهآوردهشدند.سیاه

۱٫۵دستبیاورند.سفیدپوستانبه

۱امکاناتتفریحیوگردشگری–هایجانوریگونه–تنوعمحیطی–وجودسواحلطوالنی۴
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