
 بارم متن سواالت                                                                                                ردیف

 ؟ انسان ها در مقابل خداوند نسبت به چه کسانی مسئول هستند  1

 ⃝ مواردهمه  د (     ⃝ محیطی که در آن زندگی می کنند ج (      ⃝دیگرانب (     ⃝ خودالف(
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 " یکدیگر را یاری کنید و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید  و پرهیزکاری  در کارهای نیک" این سخن از کیست  2

 ⃝(حضرت علی )عد (       ⃝ )ع( امام صادقج(       ⃝ پیامبر اسالم)ص(ب(        ⃝ خداوند متعالالف (
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 ؟  جی در بر دارد همدلی و همکاری در خانواده چه نتای 3

   ⃝ همه موارد(  د   ⃝ بیشتر شدن صمیمیت(  ج    ⃝ افزایش محبت( ب    ⃝    حس مفید بودن (الف 
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 ؟کدام مورد از  سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در جامعه نیست  4

     ⃝انجمن نگهداری از معلولینب (                                      ⃝ سازمان امور زندان ها (الف

  ⃝انجمن حمایت از بیماران خاص د (                                           ⃝ ن مدرسه سازخیریج ( 
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       ⃝ دستور تشکیل کابینه ب (                   ⃝ امضای حکم ریاست جمهوریالف(                             .  تحلیف چیست  5

   ⃝برکناری وزیر از وزارت د (                                                  ⃝ ادای سوگندج(                                                        
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  .  در چه صورت وزرا می توانند کار خود را در وزارتخانه آغاز کنند  6

  ⃝از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرندب(                                     ⃝  مورد تائید رهبر باشندالف (

   ⃝ ماز نظر قضائی مشکلی نداشته باشند(د                            ⃝ شورای نگهبان آنها را تائید کندج ( 
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 5/0 ⃝ غلط           ⃝صحیح سال و تنها  برای دو دوره متوالی می تواند انتخاب شود .                 4رئیس جمهور برای  7

 5/0 ⃝غلط           ⃝صحیح                                            .در رابطه با دولت است  آزادی بیان از حقوق شهروندانحق  8

 5/0  ⃝غلط            ⃝حصحی                                                     .  است یکی از منابع درآمد دولت درآمداز راه مالیات  9

 5/0 ⃝غلط           ⃝صحیح                                                 . است درآمد   همان  ساده دولت به زبان   دخل و خرج 10

 ؟بطور کلی رسانه های ارتباط جمعی بر فرهنگ عمومی جامعه چه تاثیری دارند  11
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 ؟  انفاق را تعریف کنید 12

 

 

1 

13 
 

 

 کار قاضی در دادگاه چیست ؟ و وی چگونه فردی باید باشد ؟
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5/1 پرخاشگری نتیجه چیست ؟ و سه نمونه از اشکال مختلف رفتارهای پرخاشگرانه را نام ببرید ؟ 14  

 

 وزارت آموزش و پرورش                                                            نام :                             

        1393دیماه                                   اصفهاناداره کل آموزش و پرورش استان          نام خانوادگی :                          

                                                                                                                                          

 آموزشگاه :                                                                                                                                                                 

 طراح:    محمد رزمجو                3تعداد صفحه :     امتحان :    ساعت             تاریخ امتحان :       دقیقه    50امتحان : مدت 
 

دوره اول متوسطه    هشتم عات اجتماعی پایهسواالت امتحان نوبت اول درس مطال

1  



 ارتباط  ( را در جمالت زیر قرار دهید . –بازخورد  –کلمات ) رسانه  15

 پیام . ...........یعنی جریان ارسال و دریافت -الف 

 هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند ........... نام دارد . –ب 

اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل ................  –ج 

  گویند .
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 ؟فارسی از چه قرنی رونق یافت و علت این امر چه بود زبان و ادبیات 

 

 

  1 
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 من کیستم :
و کاظمین را بازسازی کرده و مراسم روز عید غدیر و مجالس  –کربال  –" حرم مطهر امامان معصوم در نجف 

 سوگواری امام حسین )ع( را باشکوه برگزار کردم " .......................................

 کیستم : من

" در دوران اسارت با سخنرانی های روشنگرانه اهداف قیام کربال و چهره واقعی بنی امیه را برای همگان 

 آشکار کردم  " .............................................. 

  1 
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 دتر کرد ؟را ببروز  کدام عوامل اوضاع ایران  و در آستانه حمله اعراب  در اواخر دوره ساسانی
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 ؟دو ویژگی و دستاورد حکومت امام علی )ع( را بنویسید 
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 :   بطور خالصه بنویسید موارد  زیر یاد آور چه رویداد تاریخی است )هر مورد نیم نمره(

 ………………………………………………… ………………………………………………: قادسیه جنگ 

 ……… ……………………………………………………………………: ماجرای سقیفه  

 .…… …………………………………………………………………………………: جمل گجن 

 …………… … …………………………………………………………………عصر جاهلیت : 

 .……………………… ……………………………… ……………………: شعب ابی طالب 

 .……………………………………………… …………………………………………: هجری11صفر سال28 
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 ؟ پایتخت دولت زیر را بنویسید 21

 .......... ساسانیانالف (

 .................امویانب (
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 را باید از چه جائی دریافت کنند  ؟برای فعالیت خود مجوز الزم  خیریه موسساتونهادمردم  یسازمان ها 22
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 و من اهلل التوفیق                      نمره با عدد  ................   نمره با حروف   ...................  طراح : محمد رزمجو

 

 


