محل مهر یا امضاء مدیر

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

ش صندلی ( ش داوطلب)
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعی

نام واحد آموزشی :روشنگران دوره اول
نام دبیر :سرکار خانم علوی

ردیف

1

نوبت امتحانی :نوبت اول
پایه :هشتم
کالس:
سال تحصیلی97-98:

سئوال
ساعت امتحان:
وقت امتحان 50 :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

سواالت

در جاهای خالی کلمات مناسب را بنویسید.

بارم
بارم

1

الف)  .....................................به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر.
ب) بر اساس قانون ،هر شرکت تعاونی حداقل با  ......................................عضو رسمیت پیدا می کند.
ج) حداقل سن رأی دهندگان در ایران  ........................................سال تعیین شده است.
د) یکی از وظایف مهم دولت ها تنظیم الیحه  .....................................است.

2

با عالمت ص و غ جمالت زیر را مشخص نمایید.

1

الف) افراد در دوران نوجوانی از نظر جسمانی دچار تغییرات بلوغ می شوند.
ب) رئیس قوه قضاییه از سوی مردم به مدت چهار سال انتخاب می شود.
ج) به کمک وسایل ارتباط جمعی نمی توان در سطح فرا ملی ارتباط برقرار کنیم.
د) اعتیاد به بازی های رایانه ای یا اینترنت باعث اختالل در زندگی و تحصیل نمی شود.

3

الف) رسول خدا (ص) را به علت پاکدامنی و درستکاری به چه نامی می خواندند؟

1

ب) خلیفه اول پیش از آنکه از دنیا برود بر خالف خطبه غدیر چه کسی را جانشین خود کرد؟
ج) کدام پادشاه ایرانی دعوت پیامبر (ص) را برای قبول اسالم نپذیرفت؟
د) در اواخر دوره سامانیان سرودن کدام اثر عظیم توسط فردوسی آغاز شد؟

4

5

همکاری نکردن در گناه یعنی چه؟

خیرین مدرسه ساز چه کسانی هستند؟ سه مورد درباره ی آن ها بنویسید.

1

1/5

دنباله سئوال امتحان درس:

نام و نام خانوادگی:

ردیف

سواالت

6

تاریخ امتحان:

الف) قوه مجریه چیست؟

بارم
بارم

1/5

ب) ریاست قوه مجریه با چه کسی است؟ نام رئیس قوه مجریه ایران چه می باشد؟
ج) مسئولیت رئیس جمهورچه می باشد؟

1/5

7

آیا نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر فعالیت های دولت نظارت می کنند؟ توضیح دهید.

8

افرادی که گول می خورند و به سمت مواد مخدر می روند سه دلیل را برای اینکار خود ذکر می کنند .این سه
دلیل را بنویسید.

9

انواع دعاوی را نام ببرید .هر کدام را تعریف کرده و مثالی برای آن ها بنویسید.

10

الف) ارتباط یعنی چه؟

0/5

ب) هر ارتباطی چند عنصر دارد؟

0/75

ج) در یک ارتباط کالمی نقش زبان چه می باشد؟

0/25

1/5

1/5

دنباله سئوال امتحان درس:

نام و نام خانوادگی:

ردیف

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

سواالت

11

سه مورد از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را بنویسید.

1/5

12

پاسخ کوتاه دهید.
 -1افرادی که با پیامبر گرامی از مکه به مدینه رفتند چه نامیده شدند؟

1/5

 -2نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟
 -3در جنگ های اُحُد و خندق مسلمانان مورد حمله چه کسانی قرار گرفتند؟
 -4پیامبر (ص) و یارانش سه سال را در شرایط بسیار سخت کجا سپری کردند؟
 -5بانویی که تمام دارایی خود را در راه اسالم خرج کرد که بود؟
 -6عصر جاهلیت یاد آور زندگی مردم کدام کشور است؟
13

14

15

16

0/5

الف) اصرار علی (ع) بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای عدالت موجب چه شد؟
ب) علت این که امام حسین (ع) از مدینه به مکه راهی شد چه بود؟

1

الف) سردار معروف خراسانی که بود؟
ب) چه کسانی را شکست داد؟
ج) چه کسی را از کدام خاندان به خالفت رساند؟

1

0/5

یعقوب لیث که بود و با پشتبانی چه کسانی به قدرت رسید؟

الف) آل بویه دارای چه مذهبی بودند؟
ب) به دستور فرمانروایان آل بویه چه کار هایی انجام شد؟

موفق باشید

1

جمع کل

