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 2 (4تا  1غلط)  -سوأالت صحیح الف

 5/0 صحیح            غلط                   شود.               هیئت دولت از رئیس جمهور، معاونان و وزیران تشکیل می 1

 5/0 صحیح            غلط                                     شکنان را شکست داد.      امام علی)ع( در جنگ جمل پیمان 2

 5/0 صحیح            غلطگویند.                            اگر گیرنده به فرستنده پیامی را ارسال کند به آن بازخورد می 3

 5/0 صحیح            غلط                بر هنگام عقد پیمان برادری، با علی بن ابیطالب)ع( بیعت کرد.         خود پیام 4

 ب

 
 3 (11تا  5ای)سوأالت چهارگزینه

 به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر. 5

 همزیستی د(ون                    تعاج( وقف                       ب(انفاق                 الف(

5/0 

 نخستین شهدای را اسالم چه کسانی بودند؟ 6

 مالک اشتر و عمارد( خدیجه و علی)ع(            ج( بالل و ابوذر           ب( لف( سمیه و یاسر        ا

5/0 

 ؟نیستالعات کدام گزینه جزء سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اط 7

 صدا و سیماد(                    همراه اولج(                                پُست                ب( ایرانسلالف( 

5/0 

 .است افراد اجتماعی و فردی حقوق پشتیبان نهاد این 8

 مجلس شورای اسالمید(                     قوه مقننهج(                قوه مجریهب(      قوه قضاییه      الف( 

5/0 

 در ماجرای سقیفه چه کسی به عنوان جانشین پیامبر انتخاب شد؟ 9

 عُثماند(                                       عُمَرج(                                ابوبکرب(    علی)ع(         الف( 

5/0 

 بعد از مقام رهبری است.ترین مقام رسمی کشور عالی 10

 وزیرد(                               رئیس جمهورج(       ریس مجلس شورای اسالمی    ب(     قاضی       الف( 

5/0 



2 

 

 2 (14تا  11جاخالی) پ

 5/0 .دارد نام ................. کند، منتقل رندهیگ به فرستنده از را یامیپ که یالهیوس هر 11

 5/0 از ایرانیان شکست خورد. نبرد ..................در  دگرد سوم آخرین پادشاه ساسانییز 12

 5/0 .............. نام داشت.  مشهورترین فرمانروای آل بویه  13

 5/0 شود.تأیید می ط ..................صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توس 14

 ت

15 

 ( 15سوأالت جورکردنی) 

 .(یک گزینه اضافی است)مقابل آن بنویسید شماره گزینه مرتبط با هر یک از عبارتهای الف، ب، ج و د را

 پرخاشگری -1 . )   (شودبه تغییرات جسمانی افراد در دوره نوجوانی گفته می الف(

 مجلس شورای اسالمی -2 ب( تصویب بودجه را این نهاد بر عهده دارد. )    (

 بلوغ -3 )   (شود. به امضای حکم شروع به کار رئیس جمهور توسط رهبر گفته میج( 

 تنفیذ -4 د( نتیجه کنترل یا مهار نکردن خشم است. )     (

 استیضاح -5 
 

2 

 2/5 (نمره 5/1هر مورد ) تکمیل نمودار ث

11  
 

 
 

 

 

 

 2 نمره( 5/1تکمیل جدول)هر مورد  ج

11 
 

 پاسخ توضیح ردیف

  رقراری عدالت اجتماعی و نظارت بر اجرای قانون وظیفه این نهاد است.ب 1

  گانه و در واقع همان دولت و سازمانهای وابسته به دولت است.از قوای سه 2

  .آخرین پادشاه ساسانی که به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید 3

  ه اسالم گِرَوید. نخستین فرد ایرانی که در مدینه به حضور پیامبر رسید و ب 4

 

 بودجه کنند.نه که حکومت را اداره میگاقوای سه

 بینی پیش بینیپیش



3 

 

 چ

11 

 نمره( 5/1)هر مورد حدس بزن

 با اندکی دقت به سوأالت زیر پاسخ دهید.

 شد.اگر نیرنگ عَمروعاص نبود، حضرت علی)ع( در این جنگ پیروز میالف( 

 شود که با پیامبر پیمان بستند و وی را یاری کردند.به گروهی از مسلمانان گفته میب( 

 

 نیهز  علهی ای مهردم، ههر کهس کهه مهن پیشهوای او هسهتم، پهس         »وده پیامبر بهه کهدام واقعهه اشهاره دارد؟       ج( این فرم

 «.پیشوای اوست

5/1 

 ح

11 

 نمره( 5/1چیستان)هر مورد 

 .«کنمام، به قوانین آشنا هستم و از حقوق موکِّل خود دفاع میدر رشته حقوق درس خوانده»من کیستم؟ الف( 

-عضو رسمیت پیدا می 7حل مشکالت اقتصادی و زندگی و رفاه بهتر مردم است و حداقل با  هدف من» ب( من چیستم؟

 «.کنم

 

 

 )الف  )ب 

1 

 خ

20 
 .(به موارد خواسته شده در هر شکل پاسخ دهیدتکمیل شکل)

 الف( به جای عالمت سوأل واژه مناسب را بنویسید.

 .ب( برداشت خود را از کاریکاتور زیر در یک جمله بنویسید

  

 شکل )الف(                                                                                  (بشکل )                   

 

2 

 2 (24تا  21سوأالت تشریحی) د

 شود؟نوجوانی به کدام گروه سنی گفته می 21

 

5/0 

 5/0 کسانی بودند؟های ایرانی طاهریان و سامانیان چه بنیانگذار سلسله 22

 
 



4 

 

 

 
نوع هر  ،های الف و بی گزینه، با مطالعهشوندیم میتقس دسته دو به شوند،یم طرح هادادگاه در که یایدَعاو یکل طور به 23

 یک از این دعاوی را مقابل آن بنویسید.

 برد. )دعاوی            (سر میفردی با غصب عنوان پزشکی اقدام به مداوای بیماران کرده است و اکنون در زندان به الف( 

 ای آن را شکسته و اکنون باید خسارت بپردازد. )دعاوی            (ب( فردی پس از خروج از مغازه ندانسته درب شیشه

1 

 «کریمی»                              !باشید پیروز و سربلند
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 بارم سؤاالت رديف

 

 2 (4تا  1غلط)  -سوأالت صحیح الف

 5/0 صحیح 1

 5/0 صحیح 2

 5/0 صحیح 3

 5/0 صحیح 4

 ب

 
 3 (11تا  5ای)سوأالت چهارگزینه

5 
 5/0 گزینه ج

6 
 5/0 گزینه الف

7 
 5/0 گزینه د

8 
 5/0 گزینه الف

9 
 5/0 گزینه ب

10 
 5/0 گزینه ج

 2 (14تا  11جاخالی) پ

 5/0 رسانه 11

 5/0 نهاوند 12

 5/0 عضدالدوله 13

 5/0 شورای نگهبان 14

 ت

15 

 

 (3) الف(

 ( 2ب( )

2 



2 

 

 ( 4ج( )

  ( 1د( ) 
 2/5 (نمره 5/1هر مورد ) تکمیل نمودار ث

11  
 

 
 

 

 

 

 2 نمره( 5/1تکمیل جدول)هر مورد  ج

11 
 

 پاسخ توضیح رديف

 قوه قضاییه برقراری عدالت اجتماعی و نظارت بر اجرای قانون وظیفه این نهاد است. 1

 قوه مجریه گانه و در واقع همان دولت و سازمانهای وابسته به دولت است.از قوای سه 2

 یزدگرد سوم .آخرین پادشاه ساسانی که به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید 3

 سلمان فارسی نخستین فرد ایرانی که در مدینه به حضور پیامبر رسید و به اسالم گِرَوید.  4

 

 چ

11 
 جنگ صِفینالف( 

 انصارب( 

 غدیر خمج( 

5/1 

 ح

11 

 نمره( 5/1چیستان)هر مورد 

 

 

 )الف  )ب 

1 

 خ

20 
 .(به موارد خواسته شده در هر شکل پاسخ دهیدتکمیل شکل)

 الف( به جای عالمت سوأل واژه مناسب را بنویسید.

 پیام ب( برداشت خود را از کاریکاتور زیر در یک جمله بنویسید.

  
 بازخورد ب( بیانگر آثار منفی وسایل ارتباطی بر روابط میان اعضای خانواده و کودکان است.

 شکل )الف(                                                                                  (بشکل )                   

2 

 شرکت تعاونی وکیل

 بودجه

 هاهزينهبینی پیش درآمدها بینیپیش

 کنند.گانه که حکومت را اداره میقوای سه

 مجریه قضاییه مقننه



3 

 

 2 (24تا  21سوأالت تشریحی) د

 5/0 سال 11تا  12گروه سنی  21

 5/0 امیر اسماعیل سامانی –طاهر ذوالیمینین  22

 الف( کیفری 23

 ب( حقوقی

1 

 «کريمی»                              !باشید پیروز و سربلند

 


