باسمه تعالي

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................

پایه  :هشتم

نام پدر .......................................................
نام درس  :مطالعات اجتماعی

1

مدت امتحان  21دقیقه

آسیا

اقیاًَسیِ

اهریکا

جلگِ ّای هْن آسیا کذاهٌذ ؟
جلگِ تسرگ سیثری

3

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره ردیف ...................

ٍسیع تریي قارُ جْاى است؟
ارٍپا

2

سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ امتحان 44/23/4 :

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

شماره صفحه 2 :

نوبت امتحانی  :میان نوبت دوم

جلگِ گٌگ ٍ سٌذ

جلگِ چیي

توام هَارد

تسرگاًی کِ هغَالى را تا فرٌّگ ٍ توذى ایراى آشٌا کردًذ :
خَاجِ ًصیر طَسی -خَاجِ رشیذ الذیي فضل الِ
خَاجِ ًصیر طَسی -شوس الذیي هحوذ جَیٌی

4

شاٌّاهِ تَسیلِ چِ کسی سرٍدُ شذُ است؟
سعذی

5

کذام رشتِ کَُ را هرز تیي دٍ قارُ آسیا ٍ ارٍپا در ًظر گرفتِ اًذ؟
کَُ اٍرال

6

8

آسیا

آهریکا

اقیاًَسیِ

احذاث رصذخاًِ از کارّای ارزشوٌذ اٍ تَد ٍ در کذام شْر؟
ّالکَخاى -تثریس

خَاجِ رشیذ الذیي -هراغِ

خَاجِ ًصیر -هراغِ

ّیچکذام

اٍراسیا از تْن چسثیذى چِ قارُ ّایی تَجَد آهذُ است؟
ارٍپا ٍ اهریکا

9

کَُ ّیوالیا

کَُ آرارات

کَُ راکی

فالت تثت ٍ هغَلستاى در کذام قارُ قرار دارًذ ؟
ارٍپا

7

حافظ

فردٍسی

رٍدکی

ارٍپا ٍ اقیاًَسیِ

ارٍپا ٍ آسیا

آسیا ٍ اهریکا

پذر شعر فارسی کیست؟
فردٍسی

رٍدکی

سعذی

تیْقی

 11آلة ارسالى تا راٌّوائی چِ کسی رقیثاى داخلی خَد را سرکَب کرد؟
طغرل

خَاجِ ًظام الولک

هلک شاُ

خَاجِ ًصیر الذیي طَسی

 11قارُ آسیا از طری ق  ...................از اهریکای شوالی جذا هی شَد ؟
کاًال سَئس

تٌگِ تریٌگ

تٌگِ دار داًل

کاًل هاًش

 12زتاى ٍ ادتیات فارسی از چِ زهاًی ٍ در چِ دٍرُ ای رًٍق یافت ؟
از قرى سَم ّجری تِ تعذ

قثل از ّرى سَم ّجری

در دٍرُ حکَهت صفاریاى ٍ ساهاًیاى

هَارد یک ٍ سِ

 13قارُ آسیا تَسیلِ  ......................از قارُ آفریقا جذا هی شَد.
تٌگِ دارداًل

کاًل هاًش

تٌگِ تریٌگ

ّیچکذام

 14هْوتریي قلِ جْاى چِ ًام دارد ٍ در کذاى رشتِ کَُ قرار دارد؟
اٍرستّ -یوالیا

اٍرست -اٍرال

دًا 1الثرز

ّیچکذام

 15آراهگاُ اهیر اسواعیل ساهاًی در کذام شْر قرار دارد؟
یسد

تخارا

تاشکٌذ

تثریس

