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  :نمره به حروف:                 نمره به عدد:                          شماره صندلي:                                    نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  ت بخش اجتماعيسواال  
  75/0  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
  باشد؟ نهاد ميها از وظايف كدام  تنظيم اليحه  1

  قوه مقننه) د                   شوراي نگهبان ) ج                              دولت ) ب   مجلس شوراي اسالمي ) الف
  

  گردد؟  خشم منجر به بروز كدام رفتار مي) كنترل نكردن(مهار نشدن   2
  پرخاشگري) د                    اعتماد به نفس ) ج                         افسردگي) ب                       گرايش به اعتياد ) الف

  

  باشد؟ مربوط به كدام موضوع مي» ....تي تنفقو مما تحبون ا البرحلن تنالو«ي  آيه  3
  همكاري) د                                 انفاق ) ج                            همدلي ) ب  تعاون ) الف

  

  75/0  .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  
    . باشد مي.......... ...........................امضاء استوارنامه سفيران از وظايف   4

    . شود ناميده مي.............. ...........................يد از فرستنده به گيرنده منتقل نما اي كه پيامي را هر وسيله  5

    . باشد مي........ ...............................نظارت بر اجراي قوانين و برخورد با تخلفات و مجازات متخلفان از وظايف قوه   6

  75/0  غلط       صحيح                                                                         .هاي زير را مشخص نمائيد صحيح يا غلط بودن عبارت) پ  
    . گردد تري برخوردار مي از حق رأي بيش) ميزان سرمايه(هاي تعاوني هر فرد با توجه به تعداد سهم در شركت  7

    . ي چهارساله ي ديگر به صورت متوالي منعي ندارد انتخاب مجدد رئيس جمهور تنها براي يك دوره  8

    . شود ي پنج ساله انتخاب مي رئيس قوه قضائيه توسط رهبر براي يك دوره  9

  1  .نمودار زير را كامل كنيد) ت  
انواع   10

  دعاوي

  :توضيح  :الف

  :توضيح  :ب

  

  

  1  .جدول زير را با توجه به راهنما كامل كنيد) ث  
11  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اثرات منفي استفاده از رسانه و فناوري ارتباطي در زندگي مردم  مردماثرات مثبت استفاده از رسانه و فناوري ارتباطي در زندگي 

1-   

  

  

  

  

1-   

  

  

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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    .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ج  
  . اي از قرآن در مورد تعاون را بنويسيد ي آيه ترجمه  12

  
  

5/0  

  . بنويسيد را دو مورد. هاي مختلفي دارد ها و شكل تعاون جلوه  13
  
  

5/0  

   نامند؟ شود را چه مي يي كه وقف ميها اموال و دارايي  14
  

5/0  

  . سه عنصر مهم يك ارتباط را نام ببريد  15
  
  

75/0  

  شود؟ كابينه يا هيئت دولت از چه كساني تشكيل مي  16
  
  

75/0  

  در خانواده چه نتايجي دارد؟ ) تعاون(همكاري و همدلي   17
  
  

5/0  

  منظور از انفاق چيست؟   18
  
  

75/0  

  . دو مورد از علل گرايش افراد به مصرف مواد مخدر را بنويسيد  19
  
  
  

1  

  . در زمان استفاده از اينترنت و فضاي مجازي به چه نكاتي بايد توجه نمود؟ دو مورد بنويسيد  20
  
  
  

1  

  . يكي از دو اصطالح زير را به دلخواه تعريف كنيد  21
  : ماليات

  
  

  : اليحه بودجه
  
  

1  

  . سه مورد از كارهايي كه وقتي ما از دست كسي عصباني هستيم بايد انجام بدهيم را بنويسيد  22
  
  
  

5/1  

    ي بعدادامه سواالت صفحه  
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    سواالت بخش تاريخ  
    .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
   ؟ي عباسي اتفاق افتاد كدام خليفهبناي شهر بغداد و قتل ابومسلم خراساني در زمان   1

  معاويه) د  منصور ) ج                        هارون الرشيد ) ب                       سفاح ) الف
25/0  

  عياران توسط يعقوب ليث تأسيس شد؟كدام سلسله در سيستان با كمك گروه   2
  صفاريان) د  طاهريان ) ج                              آل بويه ) ب                      علويان ) الف

25/0  

    .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  
  25/0  . گويند مي.............. ...............پيمان بستند و آن حضرت را ياري كردند ) ص(در تاريخ اسالم به گروهي از ساكنان مدينه كه با پيامبر   3

  25/0  .نام داشت......... .........................ساساني كه در مرو به دست آسياباني كشته شد  آخرين پادشاه  4

    غلط       صحيح                                                          .هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد عبارت) پ  
  25/0  . سال طول كشيد 3دعوت آشكار پيامبر   5
  25/0  . بلعمي و جيهاني از شاعران و نويسندگان بزرگ زمان سامانيان بودند  6
  25/0  .ري در مدينه رحلت نمودندماه صفر سال يازده هج 28در تاريخ پيامبر اسالم   7

    .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ت  
  . بنويسيد را دو مورد ،پس از ورود به مدينه) ص(از اقدامات پيامبر اسالم   8

  
  
  
  
  

5/0  

  تصميم گرفتند كه به كوفه بروند؟) ع(چرا امام حسين   9
  
  
  
  
  

75/0  

  . ها از مسلمانان را بنويسيد دو مورد از داليل ضعف حكومت ساسانيان و شكست آن  10
  
  
  
  
  

1  

  . بنويسيد ،دانيد ي غدير خم هرچه مي در مورد واقعه  11
  
  
  
  
  

1  
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  ي قبل از خود سكوت نمودند؟ خليفه در زمان خالفت سهبعد از ماجراي سقيفه و ) ع(چرا امام علي   12
  
  
  
  
  

1  

  . به يكي از دو سوال زير به دلخواه پاسخ دهيد  13
  )چهار مورد(.هايي داشتند ها و آئين مردم عربستان قبل از اسالم چه دين: الف

  
  
   

  .بنويسيد) برخورد با ايرانيان(شان  ميه را در شيوه حكومتهاي عباسيان با بني ا يكي از تفاوت: ب
  
  
  
  

1  

  20  جمع نمره  
 

 

 

 .دانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به كانال بانك سواالت مراجعه نماييد

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  
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  متن پاسخ  
  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
  )25/0(دولت : گزينه ب  1
  )25/0(پرخاشگري : گزينه د  2
  )25/0(انفاق : گزينه ج  3

  .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  
  )25/0(رئيس جمهور   4
  )25/0(رسانه   5
  )25/0(قوه قضائيه  6

  .هاي زير را مشخص نمائيد صحيح يا غلط بودن عبارت) پ  
  )25/0(غلط   7
  )25/0(صحيح  8
  )25/0(صحيح   9

  .نمودار زير را كامل كنيد) ت  
  )25/0. (كند مربوط به اعمالي است كه دادگاه براي فردي كه مرتكب جرم شده، مجازات تعيين مي) 25/0: (كيفري: الف  10

  )25/0. (كند كند افراد را ملزم به انجام تكاليفشان مي نميمربوط به اعمالي است كه دادگاه براي مجازات افراد تعيين ) 25/0: (حقوقي: ب
  .جدول زير را با توجه به راهنما كامل كنيد) ث  
  ساعت  24انجام كارها در  - 3تر در شهر رفت و آمد كم - 2ها  جوئي در وقت و هزينه صرفه - 1: اثرات مثبت  11

  )5/0هر مورد (گرائي  توجه به تبليغات و مصرف - 3بندو باري اخالقي  رواج بي - 2رواج دادن خشونت و زد و خورد ميان افراد  - 1: اثرات منفي
  .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ج  
  )5/0. (در كارهاي نيك و پرهيزكاري يكديگر را ياري كنيد و در گناه و ستمكاري همكاري نكنيد  12
دو ( امر به معروف و نهي از منكر  –قرض دادن  –عيادت از بيمار  –هديه دادن  – همدلي و خوشحال كردن يكديگر –اظهار دوستي و محبت   13

  ) 25/0هر مورد مورد كافي است 
  )5/0(موقوفات   14
  )25/0هر مورد (گيرنده پيام  - پيام –فرستده پيام   15
  )25/0هر مورد (معاونان رئيس جمهور  - وزيران - رئيس جمهور  16
  )5/0. (شود ميصميميت و محبت ايجاد   17
  )75/0. (گويند مي» انفاق«. رسانند ياري مي. ها و وقت خود به كساني كه نيازمند هستند به بخشش مال، علم، توانايي  18
  . اند ها براي فرار از مشكالت به اين سمت كشيده شده بعضي - 1  19

  .را ندارند» نه گفتن«ها مهارت و جرأت  بعضي - 2
  .كنجكاوي يا خودنمايي گرايش پيدا مي كنندبعضي ها از روي  - 3
  )نمره 5/0هر مورد  كافي است دو مورد( 

  . همه اطالعات كه در اينترنت وجود دارد صحيح نيست - 1  20
  .گيرد چون مورد سوء استفاده قرار مي. هاي خانوادگي خود را هرگز اينترنت نكنيد ها يا فيلم عكس - 2
  .رمز كارت بانكي والدين را فاش نكنيمرمز عبور پست الكترونيك يا  - 3
  )5/0هر مورد  كافي است دو مورد( .اعتياد به بازي هاي رايانه اي باعث اختالل در زندگي و تحصيل شما مي شود - 4

  .كشور استفاده شود رپردازند تا در جهت اداره امو پولي است كه بر طبق قانون، افراد و مؤسسات به دولت مي: ماليات  21
  )نمره 1تعريف يكي از موارد ( .سندي است كه دولت در آن درآمد ها و هزينه هاي يك كشور را براي يك سال معين مي كند: بودجه اليحه

  . به خدا پناه ببريم و با ياد خدا خود را آرام كنيم - 1  22
  . نفس عميق بكشيم و تا ده بشماريم - 2



  بي نام تو نامه كي كنم باز

  دقيقه80:مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  عمومي :رشته  هشتم: پايه  مطالعات اجتماعي :سواالت امتحان 

  4 :تعداد صفحات  4/10/95: تاريخ امتحان  آموزش متوسطه اولدوره 

  95 - 96 دي ماهنيم سال اول ) دوره اول متوسطه(دبيرستان پسرانه سخت كوشان 
  مركز سنجش مجتمع نخبگان
Hamrahenokhbegan.ir      

 

  .بيان كنيمي اصلي علت عصبانيت خود را  با رعايت سه قاعده - 3
  .اگر نمي توانيم خود را آرام كنيم محيط را ترك كنيم - 4
  )نمره 5/0هر مورد  كافي است مورد 3( .با بزرگ تر ها مشورت كنيم - 5

  سواالت بخش تاريخ  
  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
  )25/0(منصور : گزينه ج   1
  )25/0(صفاريان : گزينه د  2

  .كلمات مناسب بنويسيددر جاهاي خالي ) ب  
  )25/0(انصار  3
  )25/0(يزدگرد سوم  4

  .هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد عبارت) پ  
  )25/0(غلط   5
  )25/0(غلط   6
  )25/0(صحيح   7

  .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ت  
  تأسيس مسجد  - 1  8

  اي صب قوي و قبيلهعپيمان برادري به جاي ت - 2
  )25/0دو مورد هر مورد ( .پيمان نامه سياسي - 3

  )75/0. (هاي فراوان ايشان را به شهر كوفه دعوت كردند مردم كوفه با نوشتن نامه  9
  هاي سياسي  ها در رقابت هاي فرماندهان و دخالت آن شورش - 1  10

  ها ضعف روحيه فرماندهان نظامي و كاهش توان نظامي آن - 2
  .ناراحتي مردم شده بودوجود نظام طبقاتي و بي عدالتي ها باعث  - 3
  .طغيان رود دجله و از بين رفتن مزارع درآمد حكومت را كم كرده است - 4

  )5/0دو مورد هر مورد ( قحطي و شيوع بيماري هاي طاعون و وبا 
  )نمره 1(ي غدير  اشاره به اهميت داستان واقعه  11
  )نمره 1. (رقه ميان مسلمانان سكوت كردندامام با وجود شايستگي جانشيني پيامبر به منظور جلوگيري از تف  12
  .پرست بوند ها بت تر آن اي يهودي، مسيحي و يا زرتشتي بودند ولي بيش گروهي پيرو حضرت ابراهيم، عده: الف  13

  كردند خلفاي عباسي برخالف خلفاي بنياميه از ايرانيان در سمت هاي مهم چون وزارت و فرماندهي سپاه و حكومت شهر ها استفاده مي: ب
  )نمره 1پاسخ به يك مورد ( 

  
  

  


