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 تحصیلی98-99:

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

سواالت

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

بارم
بارم

1

الف) یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده  ..............................است.
ب) همه سازمان ها و مؤسسات برای فعالیت های خود از وزارت  ..............................مجوز می گیرد.
ج) به کمک وسایل ارتباط جمعی می توانیم حتی در سطح ملی و  ..............................ارتباط بر قرار کنیم.
د) آگهی های بازرگانی  ..............................را در جامعه تشویق می کند.

2

3

4

جمالت صحیح و غلط را مشخص نمایید و کلمات درست را به جای غلط بنویسید .
الف) رئیس جمهور برای مدت  4سال با رأی رهبر انتخاب می شود.
ب) یکی از اقدامات مجلس شورای اسالمی تنظیم الیحه بودجه می باشد.
ج) پرخاشگری و نزاع نتیجه ی کنترل نکردن خشم است.
د) همه ی مردم در برابر قانون مساوی نیستند .

1

گزینه مناسب را انتخاب نمایید.
 -1نخستین بار فرشته ی وحی در کجا بر پیامبر (ص) نازل گشت؟
ج) در شهر مدینه □
ب) خانه کعبه □
الف) غار حرا □
 -2کدام یک از شخصیت های زیر در خانه کعبه به دنیا آمد؟
ج) حضرت علی □
ب) حضرت فاطمه □
الف) پیامبر اسالم □
 -3کدام پادشاه ساسانی دعوت پیامبر (ص) را به قبول دین اسالم رد کرد؟
ج) خسروپرویز □
ب) انوشیروان □
الف) یزد گرد سوم □
 -4پدر شعر فارسی کدام شاعر است؟
ج) حافظ □
ب) فردوسی □
الف) رودکی □

1

پاسخ کوتاه دهید.
الف) همکاری نکردن در گناه یعنی چه؟

0/75

ب) موقوفات چیست؟ چگونه از آنها استفاده می کنند؟

0/75

ج) حکومت کشور ما چیست و زیر نظر کدام مقام اداره می شود؟

0/5

د) بودجه به زبان ساده چیست؟

0/5

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

5

6

نام و نام خانوادگی:

سواالت

0/5

ب) چه کسانی از نوجوانان در مقابل آسیب ها محافظت می کنند؟ (دو مورد بنویسید)

0/5

ج) عناصر ارتباطی را نام ببرید.

0/75

د) سه نمونه از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات را در زندگی روزمره نام ببرید.

0/75

هـ) سه قاعده را که در هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم چیست؟

0/75

تعریف کنید:
الف) حضرت محمد (ص) در کدام شهر متولد شد؟

0/25

ج) پیامبر هدف از بعثت خود را در چه بیان می کرد؟

8

9

بارم
بارم

نام ببرید:
الف) در سن بلوغ نوجوانان در چه زمینه هایی تغییر می کنند؟

ب) چرا محمد (ص) را محمد امین می نامیدند؟

7

تاریخ امتحان:

امام حسین (ع) در وصیت نامه خود درباره هدف قیام خود چه فرمود؟

کدام ایرانیان به دست خاندان عباسی به قتل رسیدند؟

در دوران امویان (بنی امیه) کدام امامان به شهادت رسیدند و شیعیان چه وضعیتی داشتند؟

1
0/75
1/5

0/5

1

دنباله سئوال امتحان درس:

نام و نام خانوادگی:

ردیف

سواالت

10

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

0/5

الف) چگونه شرایط مناسب برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد؟

ب) چهار سلسله ایرانی را نام ببرید.

1

11

رسانه را تعریف کنید و  2مثال بزنید.

1

12

انواع دعاوی را بنویسید و تفاوت آن ها را ذکر کنید و مثال بزنید.

1

13

چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟

1

14

مراسم تحلیف چیست توضیح دهید.

1

15

تفاوت بین شرکت های تعاونی و غیر تعاونی چه می باشد؟

موفق باشید

0/75

جمع کل

