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

 ............................... :شماره صندلی 

  مطالعات اجتماعی: نام امتحان

  1متوسطه -هشتم :رشته -پایه

 801: شماره کالس         

  3:تعداد صفحه         

 

 اجتماعی

 .پاسخ صحیح را انتخاب نمایید.الف

 )نمره 5/0(کدام عامل باعث محبت و صمیمیت بیشتر در بین اعضاي خانواده می شود؟.1  

 □   تکبر       □  حسادت        □   تعاون ودوستی             □عدم احساس مسئولیت  

 )نمره 5/0(موسسات خیریه براي فعالیت خود باید از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند؟.2

 □جهاد سازندگی         □اموزش و پرورش       □رت تعاون وزا     □وزارت کشور 

 )نمره 5/0(کدام یک در مراسم تحلیف حضور ندارد؟.3

 □رهبر         □ریئس قوه قضائیه         □اعضاي شوراي نگهبان      □نمایندگان مجلس 

 )نمره 5/0(کدام یک از وظایف دولت نمی باشد؟.4

 □ایجاد امنیت در جامعه   □فراهم اوردن شرایط سواد و اموزش □رسیدگی به شکایات مردم  □ایجاد شغل ورفاه براي همگان

 .جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.ب

 )نمره 5/0( .می باشد............................پرخاشگري ونزاع نتیجه.5

 )نمره 5/0( .انتخاب میشود...........................رئیس قوه قضائیه توسط.6

 )نمره 5/0( .می گویند....................به جریان ارسال و دریافت پیام.7

 )نمره 5/0( .باعث اختالل در زندگی و تحصیل دانش اموزان میشود........................اعتیاد به.8

 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ج

 )نمره 1(وارتباطات را نام ببرید؟چهار مورد از کاربرد هاي فناوري اطالعات .9

 

 

 

 

 )نمره 1(د منظور از بازخورد چیست؟ناصر ارتباط را نام برده و بگوییع.10

 

 

 

 دقیقه60:مدت پاسخگویی

 10/92/  :  تاریخ امتحان 

 یوسفیآقاي:نام دبیر

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
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 )نمره 1(دعاوي کیفري با حقوقی چه تفاوتی دارند؟.11

 

 

 

 )نمره 1(وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه باید بکنیم؟چهار مورد.12

 

 

 

 )نمره 1(مورد را بیان کنید؟از وظایف ریئس جمهور دو .13

 

 

 

 )نمره 1(دو هدف اصلی شرکت هاي تعاونی را بیان کنید؟.14

 

 

 

 )نمره 1(همکاري نکردن در گناه یعنی چه؟. 15

 

 

 

 

 )نمره 1(هنگام استفاده از اینترنت به چه نکاتی باید توجه کرد؟دو مورد  .16

 

 
 

 )نمره  1(مورد را بیان کنید  دواز خدمات دولت الکترونیک -15
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 یخرتا

 .پاسخ صحیح را انتخاب نمایید.الف

 )نمره 5/0(نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟.1

 □حمله به مکه      □ساخت مسجد          □پیمان سیاسی          □پیمان برادري

 )نمره 5/0(شهر بغداد در زمان کدام خلیفه بنا شد؟.2

 □هارون        □مامون            □منصور     □عمر 

 )نمره 5/0(کدام یک از سلسله هاي زیر با فرمان خلیفه ي عباسی به قدرت رسیدند؟.3

 □علویان     □ال بویه   □صفاریان    □سامانیان 

 .جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.ب

 )نمره 5/0( .بازسازي شد...امامان در نجف ومشهورترین فرمانرواي ال بویه حرم ...............به دستور.4

 )نمره 5/0( .بود..................نخستین ایرانی که به پیامبر ایمان اورد.5

 )نمره 5/0( .سکوت کرد......................................پس از به خالفت رسیدن ابوبکر امام علی به منظور. 6

 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ج

 )نمره 1(انصار ومهاجرین به چه کسانی گفته می شد؟.7

 

 

 )نمره 1(دو مورد از اقدامات معاویه پس از صلح با امام حسن را بیان کنید؟.8

 

 

 )نمره 1(از علل ضعف ساسانیان دو مورد بیان کنید؟.9

 

 

 )نمره 1(در زمان خالفت عمر کدام مناطق توسط مسلمانان فتح شد؟ .10
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 پاسخ نامه اجتماعی هشتم

  )الف

 تعاون و دوستی-1

 وزارت کشور-2

 رهبر-3

 رسیدگی به شکایات مردم-4

 )ب

 کنترل نکردن خشم-5

 رهبر-6

 ارتباط-7

 بازي رایانه اي-8

 امنیت و نظارت-آموزش-مکاتبه-ارتباط سریع با دیگران-9

معنی ان را دریافت کرده اگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد که —پیام-گیرنده-فرستنده-10

 .به آن بازخورد می گویند

 دعاوي کیفري دادگاه براي فردي که مرتکب جرم شده مجازات -11

آن یا پرداخت حقوق دیگران ولی در دعاوي حقوقی فرد را ملزم به انجام تکالیف .تعین می کند

 .می کند

ق کشیده و از یک تا ده نفس عمی-2به خدا پناه برده و با خدا خود را آرام کنیم-1    -12

 .با دیگران مشورت کنیم-4محیط ناراحت کننده را ترك کنیم-3بشماریم

-3اجراي قوانین و مصوبات -2امضاي قرارداد هایی که بین ایران و کشور هاي دیگر-1   -13

 امضاي استوار نامه سفیران

 

 ایجاد رفاه در زندگی بهتر -2حل مشکالت اقتصادي-1 -14

که یعنی اینکه اگر کار ناپسند یا گناهی انجام دهد او را تشویق نکرده یا طوري رفتار نکنیم  -15

 با او موافق هستیم



 ٥

عکس ها یا فیلم هاي خانواده خود  -2صحیح نیستند همه اطالعاتی که در اینترنت هستند .16

 را هرگز وارد اینترنت نکنید

 ارتثبت نام حج و زی -2پرداخت قبض آب و برق -17

 تاریخ

 ساخت مسجد.1

 منصور.2

 سامانیان.3

 عضدالدوله.4

 سلمان فارسی.5

 جلوگیري از تفرقه.6

 انصار اهل مدینه بودند که با پیامبر پیمان بستند ان حضرت را یاري نمایند.7

 مهاجرین اهل مکه بودند که اموال و دارایی خود را رها نموده و به مدینه رفتند

 انتخاب جانشین براي خودشهادت امام حسن   و   .8

بی عدالتی و تبعیض هاي اجتماعی .شورش فرماندهان و دخالت انها در رقابت هاي سیاسی  .9

 و مالیات هاي سنگین

 ایران وسوریه ولبنان و فلسطین.10
 

 


