جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :اجتماعی

نام دبیر :خانم علوی

ردیف

1

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :هشتم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

محل مهر یا امضاء مدیر

سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

جمالت زیر را با عالمتهای (ص) و (غ) مشخص کنید.

2

الف) همکاری و همدلی در خانواده باعث کم شدن صمیمیت و محبت می شود.
ب) در قرآن کریم به انفاق تاکید زیادی شده است.
ج) برای فرار از مشکالت می توان از مواد مخدر استاده کرد.
د) قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است.

2

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

2

الف) پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل نکردن  ...........................است.
ب) یکی از وظایف مهم دولت ها  ،تنظیم الیحه  ...............................است.
ج) نگهداری و خرید و فروش و مصرف مواد مخدر  ............................است.
د) به اموال و دارایی هایی که وقف می شوند  ..............................می گویند.

3

))

گزینه درست را به این صورت نشان دهید(( .

2

 -1قرآن کریم فرموده است در کدام کارها همدیگر را یاری کنیم؟
الف) در کار های نیک

ب) درهمه کارها

 -2در اموال و دارایی هایی که وقف شده است حق تصرف داریم؟
الف) بلی

ب) خیر

 -3رییس جمهور برای مدت چند سال و با رای چه کسانی انتخاب می شوند؟
ب)  4سال – رای مردم

الف)  4سال -رای شورای نگهبان

 -4در دادگاه ها افراد حق دارند کسی را انتخاب کنند که از حقوق آنها دفاع کند ،این شخص کیست؟
الف) دادستان
4

ب) وکیل

پاسخ کوتاه دهید.
الف) تغییرات جسمانی دوره نوجوانی را چه می نامند؟
ب) لوایح دولت برای تصویب و قانونی شدن به کجا فرستاده می شود؟
ج) حکومت کشور ما چه نام دارد و زیر نظر چه کسانی اداره می شود؟
د) رییس قوه قضاییه از سوی چه کسی انتخاب می شود؟ چند سال؟

2

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

بارم
بارم

سواالت

پاسخ کامل دهید.

1/5

5

انواع دَعاوی را نام ببرید و یکی از آنها را تعریف کنید و مثال بزنید.

6

علت اینکه افراد گول می خورند و به سمت مواد مخدر گرایش پیدا می کنند چه می باشد؟ توضیح دهید.

7

بودجه به زبان ساده چیست؟

8

رییس جمهور چگونه تشکیل کابینه می دهد؟ توضیح دهید.

9

الف) در تعاونی افراد چند حق رای دارند؟

0/5

2

1

ب) هر شرکت تعاونی با چند عضو رسمیت پیدا می کند؟
ج) هدف شرکت های تعاونی چه می باشد؟

موفق باشید

2

جمع کل

