
نام و نام خانوادگی:
..............................................

12آموزش و پرورش منطقه دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی

مهر:)1394-95(اول امتحانات ترم ..................................شماره : 

تاریخ امتحان: رضا قاسمینام دبیر: مطالعات اجتماعیامتحان: کالس:  ................هشتمپایه: 
14/10/94

زمان:
دقیقه60

امضاء دبیر: نمره به حروف:  نمره به عدد:

بارم جاهاي خالیالف) 

2

.به همکاري و یاري رساندن به یکدیگر به زبان ساده .................... می گویند-1
گویند.شوند، .................. میهایی که وقف میبه اموال و دارایی-2
نهاد ..................... پشتیبان حقوقی اجتماعی و فردي افراد است.-3
.توانیم در دو سطح ................... ارتباط برقرار کنیمبه کمک وسایل ارتباط جمعی می-5

چهارگزینه ايب)

5/0
گیرد؟و اشکال تعاون قرار نمیهاکدام یک از موارد زیر در گروه جلوه-1

د) پرداخت وامج) هدیه دادن   ب) قرض دادنالف) اظهار دوستی و محبت 

5/0

ها درباره اتفاقات دوران حکومت بنی امیه اتفاق صحیح است؟کدام یک از گزینه-2
ب) قیام مختار ثقفی علیه امویان به خونخواهی امام حسین(ع).اذیت شیعیان.الف) شهادت امامان و آزار و 

هاي الف و ب صحیح است.د) گزینهج) بناي شهر بغداد در عراق و پایتختی این شهر.

5/0

توان گفت............درباره خاندان برمکیان می-3
کردند.ب) در دوران اموي در ري حکومت میدان نظامی ایرانی در عراق بودند.الف) خان

در فتح خراسان به ابو مسلم کمک کردند.د) هاي مشهور ایرانی در دربار عباسیان بودند.ج) از خاندان

ج) سواالت کوتاه پاسخ

5/1
اجتماعی را نام ببرید.سه مورد از آسیب هاي -1

ج) سواالت تشریحی

5/1

شوند؟هاي تعاونی چگونه تشکیل میشرکت-1

2

شرایط انتخاب رئیس جمهور را بنویسید.-2



5/1

هاي طاهریان و سامانیان توسط چه کسانی تاسیس شد؟سلسله-3

5/1

را بیان کنید؟دولت و رئیس جمهورهیئت مهمترین وظایف سه مورد از-4

5/1

بودجه را تعریف کنید.-5

2

اوضاع اجتماعی ایران در آستانه ظهور اسالم چگونه بود؟-6

2

تحریم اقتصادي و اجنماعی مسلمانان چه نتایجی را براي آنها در پی داشت؟-7

5/1

کردند؟حکومت میهایی در ایراندر فاصله قرن سوم تا قرن پنجم هجري چه سلسله-8

5/1

از معماري قرون اولیه اسالمی در ایران را نام ببرید.سه نمونه-9

موفق باشید
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12آموزش و پرورش منطقه دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی

مهر:)1394-95(اول امتحانات ترم شماره : ..................................

تاریخ امتحان: رضا قاسمینام دبیر: مطالعات اجتماعیامتحان: کالس:  ................هشتمپایه: 
14/10/94

زمان:
دقیقه60

امضاء دبیر: نمره به حروف:  نمره به عدد:

بارم جاهاي خالیالف) 

2

.می گویندتعاونبه همکاري و یاري رساندن به یکدیگر به زبان ساده-1
گویند.میموقوفاتشوند، هایی که وقف میبه اموال و دارایی-2
پشتیبان حقوقی اجتماعی و فردي افراد است.قوه قضائیهنهاد -3
.ارتباط برقرار کنیمملی و فراملیتوانیم در دو سطح رتباط جمعی میبه کمک وسایل ا-5

چهارگزینه ايب)

5/0
پرداخت وامد) گیرد؟ها و اشکال تعاون قرار نمیکدام یک از موارد زیر در گروه جلوه-1

د) پرداخت وامج) هدیه دادن   ب) قرض دادنالف) اظهار دوستی و محبت 

5/0

.هاي الف و ب صحیح استگزینهها درباره اتفاقات دوران حکومت بنی امیه اتفاق صحیح است؟کدام یک از گزینه-2
ب) قیام مختار ثقفی علیه امویان به خونخواهی امام حسین(ع).اذیت شیعیان.الف) شهادت امامان و آزار و 

هاي الف و ب صحیح است.د) گزینهج) بناي شهر بغداد در عراق و پایتختی این شهر.

5/0

هاي مشهور ایرانی در دربار عباسیان بودند.خاندان) از جتوان گفت............درباره خاندان برمکیان می-3
کردند.ب) در دوران اموي در ري حکومت میالف) خاندان نظامی ایرانی در عراق بودند.

در فتح خراسان به ابو مسلم کمک کردند.د) هاي مشهور ایرانی در دربار عباسیان بودند.ج) از خاندان

ج) سواالت کوتاه پاسخ

5/1
سه مورد از آسیب هاي اجتماعی را نام ببرید.-1

اشاره کرد.اعتیاد، پرخاشگري و نزاع توان به هاي اجتماعی میاز جمله آسیب

ج) سواالت تشریحی

5/1
شوند؟هاي تعاونی چگونه تشکیل میشرکت-1

کنند و ها گروهاي در سود و زیان یک سرمایه گذاري شراکت میاین شرکت ها از سوي مردم بر اساس قانون تعاونی
حداقل باید هفت نفر باشند.

2
شود هر چهار سال یکبار و با انتخاب مستقیم مردم رئیس جمهور انتخاب میشرایط انتخاب رئیس جمهور را بنویسید.-2

و قبل از انتخابات صالحیت وي توسط شوراي نگهبان تایید شده است.

5/1
هاي طاهریان و سامانیان توسط چه کسانی تاسیس شد؟سلسله-3

طاهر ذوالیمینین و امیر اسماعیل سامانی.



5/1
دولت و رئیس جمهور را بیان کنید؟هیئت مهمترین وظایف سه مورد از-4

جاده و پل و بزرگراه.امضاي قراردادهاي خارجی و استوارنامه سفیران، اجراي قوانین و مصوبات مجلس و ساخت راه و 

5/1
بودجه را تعریف کنید.-5

هاي یکسال کشور را معین کرده است.بودجه به زبان ساده یعنی سندي که دولت در آن هزینه

2
اوضاع اجتماعی ایران در آستانه ظهور اسالم چگونه بود؟-6

را کاهش داده بودو مردم به دلیل وجود بی شورش فرماندهان و شاهزادگان در رقابت هاي سیاسی توان جنگی ساسانیان
عدالتی و وجود نظام طبقاتی و مالیات سنگین از حکومت ناراضی بودند.

2
تحریم اقتصادي و اجنماعی مسلمانان چه نتایجی را براي آنها در پی داشت؟-7

فروش و معامله و روابط پیامبر و یارانش حدود سه سال را در شعب ابوطالب در نزدیکی مکه گذراندند و خرید و
اجتماعی با آنان ممنوع شد.

5/1
کردند؟هایی در ایران حکومت میدر فاصله قرن سوم تا قرن پنجم هجري چه سلسله-8

طاهریان، صفاریان، علویان و سامانیان و آل بویه.

5/1
از معماري قرون اولیه اسالمی در ایران را نام ببرید.سه نمونه-9

امیر اسماعیل سامانی در بخارا و قابوس وشمگیر در گنبد کاووس.آرامگاه 

موفق باشید


	هشتم.pdf (p.1-2)
	هشتم 1.pdf (p.3-4)

