ردیف
1

نمونه سواالت اجتماعی پایه هشتم

بارم

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
الف)  -------------به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر.
ب) همه ی سازمان ها و موسسات برای فعالیت های خود از وزارت  ------------مجوز می گیرند.
ج) حکومت کشور ما  --------------است.

2

د) یکی از اقدامات دولت ها تنظیم  --------------در امور مختلف است.
2

2

گزینه درست را انتخاب کنید؟
 -1گروه سنی دوازده تا هجده سال کدام گروه هستند؟
ب) جوانان

الف) نوجوانان

 -2یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه کدام است؟
ب) وضع قانون

الف) حل کردن اختالفات مردم

 -3هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند چه نام دارد؟
الف) رابط

ب) رسانه

 -4همه اطالعاتی که در اینترنت وجود دارد -------------
الف) صحیح نیست
3

ب) صحیح است

جمالت زیر را با عالمت های ص و غ نشان دهید و کلمات نادرست را درست کنید؟

2

الف) پیامبر اکرم (ص) و امامان بزرگوار (ع) در کارهای خانه همکاری نمی کردند.
ب) در قرآن کریم به انفاق تاکید زیادی شده است.
ج) تحلیف همان امضا کردن است.
د) برای فرار از مشکالت می توان از مواد مخدر استفاده کرد.
4

در مورد شرکت های تعاونی دو مورد از نکاتی که یاد گرفته اید بنویسید؟
-1

5

0/5

-2

شما در خانه و مدرسه در چه کارهایی همکاری می کنید؟ برای هر کدام یک مورد را بنویسید؟
-1

0/5

-2

6

منظور از اتباع چیست؟ توضیح دهید.

1

7

الف -پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور کیست؟

1

ب -این شخص توسط چه کسانی انتخاب می شود؟
ج -ریاست کدام قوه را برعهده دارد؟
د -مسئولیت اجرای چه چیزی را برعهده دارد؟
8

1

الف -یک رفتار پرخاشگرانه را نام ببرید که شما انجام نمی دهید.
ب -سه قاعده را که در هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را بنویسید.
-1

9

-2

-3

انواع دعاوی را برای هر کدام از مثال های زیر بنویسید.

0/5

الف -فردی نسبت به دیگران فحاشی کرده و افترا زده است.
ب -یکی از همسایگان ناخواسته موقع ساختمان سازی قسمتی از منزل همسایه اش را خراب کرده.
10

وکیل کیست؟

11

الف -بازخورد را تعریف کنید و مثال بزنید؟

0/5
1

ردیف
12

نمونه سواالت اجتماعی پایه هشتم
صاحب نظران در مورد آثار منفی رسانه های ارتباط جمعی چه می گویند 2 ( .مورد را بنویسید) و برای هر کدام مثالی بزنید؟

بارم
1

سواالت تاریخ
13

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

1/5

الف – دوران پیش از بعثت پیامبر (ص) در عربستان را چه می نامند؟
ب -لقبی که مردم مکه به پیامبر اسالم (ص) داده بودند چه بود؟
پ -مشرکان به چه علت اقدام به آزار و شکنجه مسلمانان کردند؟
ت -پیامبر (ص) به چه منظوری مسلمانان را دو به دو با یکدیگر برادر اعالم کرد؟
ث -بعد از خطبه غدیر ،حاضران جانشینی پیامر (ص) را به چه کسی تبریک گفتند؟
د -ساکنان مدینه که با پیامبر (ص) پیمان بستند چه نامیده شدند؟
14

ویژگی های حکومت حضرت علی (ع) را نام ببرید؟ (  4مورد)

1

15

وصیت نامه امام حسین (ع) را درباره هدف از قیامش را بنویسید؟

1

16

دالیل نارضایتی مردم ایران از حکومت ساسانیان چه بود؟ ذکر  2مورد

17

الف -نخستین ایرانی که در مدینه به حضور پیامبر (ص) رسید و مسلمان شد چه نام داشت؟

0/5
1

ب -او در کدام جنگ همراه پیامبر (ص) شرکت کرد؟
پ-برای دفاع از شهر چه پیشنهادی داد؟
ت -پیامبر (ص) درباره او چه فرموده است؟
18

مهم ترین سلسله های ایرانی که در فاصله قرن سوم تا پنجم هجری در ایران حکومت می کردند نام ببرید؟

1/25

19

الف -دو وزیر مهم ایران را نام ببرید؟

0/75

ب -پدر شعر فارسی که بود؟

