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تعالیباسمه
دقیقه 60 زمان: ترم اول  سال تحصیلی 97- 1396 امتحان مطالعات اجتماعی  پایه هشتم

نمره)2مشخص کنید.() غ(و نادرست را با) ص (جمالت درست را با -1
) غ(داوطلبان ریاست جمهوري صالحیتشان توسط وزارت کشور تائید می شود.             -الف

)ص( .پس از ورود اسالم به ایران تا مدت ها،زبان اداري ایران عربی بود-ب
)غندگی بهتر براي همه مردم است. ( هاي تعاونی معموال حل مشکالت اقتصادي و ایجاد رفاه و زهدف شرکت -ج
خلفاي عباسی مانند امویان از ایرانیان در سمت هاي مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها،استفاده -د

)غ(  می کردند.                                                     

نمره)2,5(جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب پر نمائید.-2
.... از سپاه مسلمانان شکست خوردقادسیه...ارتش ساسانی در نبرد  -الف

.اجراي قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس را بر عهده داردمسئولیت ..رئیس جمهور...-ب
به دنیا آمد....عبهک..فرزند ابوطالب در امام علی (ع) -ج
ی رسانند.به این بخشش افراد از طریق بخشش مال،علم،توانائی ها و وقت خود به کسانی که نیازمند هستند یاري م-د
... می گویند..انفاق...
. ..بودجه..ي کشور براي یک سال  را .دولت یا همان درآمدها و هزینه هابینی دخل و خرج پیش، به زبان ساده -ه

می گویند.
_______________________________________________________________________________
نمره)5/2.(گزینه مناسب را عالمت بزنید-3
سازمان ها و موسسات خیریه باید از کجا مجوز بگیرند؟          -1

بنیاد مستضعفان                                    -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                             ب-الف
د-سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت کشور ج-

قوه ...................... همان دولت و سازمان هاي وابسته به دولت است.-2
تشخیص مصلحت ج-قضائیه                          د- مقنّنه                      ب-مجریه الف-

کدامیک از موارد مربوط به مواد مخدر بر طبق قانون جرم است؟ -3
همه موارد مصرف                        ج-خرید و فروش                       د- مخفی نمودن                    ب- الف-

کدامیک از موارد زیر از خدمات دولت الکترونیک نیست؟-4
د-رزرو یا خرید بلیط قطار صدور گواهی نامه   ج- ثبت نام وام ازدواج  ب- الف-صدور دفترچه بیمه

در کدامیک از جنگ هاي زیر،پیامبر اکرم(ص) راي جوانان را به راي خود و دیگران ترجیح دادند؟-5
د-خیبر ج- احد ب-خندق   الف-بدر   

__________________________________________________________________________________
نمره)2پاسخ کوتاه دهید.(-4

)قوه قضائیه(نهادي هستم که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی افراد است.                        من -الف
پولی هستم که بر طبق قانون،افراد و موسسات به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور،مورد استفاده من-ب

)لیاتما(    قرار بگیرد.                                                                                                                  
)ابوذر( ار و مالک اشتر به دلیل انتقاد از عثمان و اطرافیانش مجازات و تبعید شدیم.    من به همراه عم-ج
ا از خاندان هاي مشهور  ایرانی بودیم که در زمان خالفت هارون،عهده دار وزارت و حکومت والیات شدیم و م-د

)        برمکیان(   نفوذ و قدرت فراوان کسب کردیم.                                                                   
________________________________________________________________________________
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نمره)11( به سواالت زیر پاسخ دهید.-5
تعاون به زبان ساده یعنی همکاري و یاري رساندن به یکدیگر.نمره)5/0تعاون یعنی چه؟( -1
هدف من اصالح امت جدم نمره)0,5امام حسین (ع) در وصیت نامۀ خویش هدف از قیام خود را چه فرموده است؟(-2

هی از منکر و پیاده کردن سیره رسول اهللا و پدرم علی بن ابیطالب است.نرسول اهللا،امربه معروف و 
و به قوانین آشناست و پروانه(اجازه وکیل کسی است که در رشته حقوق درس خوانده نمره)75/0وکیل کیست؟ ( -3

نامه) وکالت دارد.
پرخاشگري نمره)75/0سه آسیب اجتماعی که مشکالت زیادي براي افراد یک جامعه بوجود می آورد را نام ببرید.(-4
اعتیاد- نزاع –
ششسه مورد ازنمره)0,75(بی را بیان کرده اند. سه مورد.صاحب نظران در بارة تاثیرات منفی رسانه ها چه مطال-5

)بعضی از آنها می گویند امروزه بخش زیادي از وقت مردم جهان صرف تماشاي تلویزیون یا 1پاسخ زیر درست است: 
)در اغلب فیلم ها زد و خورد و خشونت به نمایش گذاشته می شود و در این فیلم ها 2استفاده از اینترنت می شود. 

)برخی از پایگاه هاي اینترنتی ممکن است 3نشان می دهند. کمتر انسان ها را در حال حل کردن مسائل بطور صلح آمیز
)از دیگر 4بی بند و باري هاي اخالقی را در کاربران ترویج کنند و از این طریق بر فرهنگ جامعه اثر منفی بگذارند.

چهره )کم شدن تماس چهره به 5آثار منفی،آگهی هاي بازرگانی است که مصرف گرائی را در جامعه تشویق می کنند.
)کم شدن گفت و گو بین اعضاي خانواده.6افراد و کم شدن دید و بازدید هاي اقوام و دوستان. 

هر وسیله اي که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند نمره)75/0رسانه را تعریف کنید ؟ ( رسانه چیست ؟) ( -6
.رسانه نام دارد

آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه هاي نمره)1دو مورد از حقوق  شهروندان را در رابطه با دولت بنویسید.( -7
مختلف بهره مند شوند و حق دارند آزادي بیان،اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.

ن ارسال و دریافت پیام. ارتباط یعنی جریا)نمره1(ارتباط یعنی چه؟سه عنصر اصلی آن را نیز نام ببرید.-8
پیام)3گیرنده(دریافت کننده پیام) )٢فرستنده(ارسال کننده پیام) )1هر ارتباطی سه عنصر اصلی دارد:

)بر اساس قانون هر 1: پاسخ زیر درست استچهار مورد ازدونمره)1دو ویژگی شرکت هاي تعاونی را بیان کنید.  (-9
)در 3)اعضا از بین خود هیئت مدیره اي را انتخاب می کنند. 2رسمیت پیدا می کند. عضو 7شرکت تعاونی حداقل با 

)در شرکت 4تعاونی همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سرمایه(سهم) عضو شود یک حق راي دارد.
هاي تعاونی،گروهی از افراد به طور داوطلبانه براي یک هدف مشترك تالش می کنند.

به گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر(ص) پیمان بستند و آن نمره)1انصار و مهاجرین به چه کسانی می گفتند؟(-10
گروه دیگري از مسلمانان که اموال و دارائی ه می گویند.  همچنین بانصار(یاري کنندگان) حضرت را یاري کردند 

.معروف هستندجرین(هجرت کنندگان) مهاا رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند به رخود 
دعاوي(اختالفات) حقوقی-2دعاوي(اختالفات) کیفري  -1نمره)1انواع دعاوي(اختالفات) را نام ببرید.(-11
پاسخ زیر پنجمورد ازچهارنمره)1(چهار مورد کدامند ؟ سوم تا پنجم هجري قرونسلسله هاي ایرانیترینمهم -12

آل بویه-سامانیان-علویان-صفاریان-طاهریان:درست است
:پاسخ زیر درست استسهمورد ازدونمره)1دو دلیل نارضایتی مردم ایران از سلسله ساسانی را نام ببرید.( -13

)مالیات هاي سنگین3)بی عدالتی ها و تبعیض هاي اجتماعی 2)وجود نظام طبقاتی 1

اجتماعی: گروه مطالعات موفق باشید


