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 بارم سواالت
 الف(پاسخ درست را انتخاب کنید.

  یست؟کپس از رهبری باال ترین مقام رسمی کشور -1

 □د(رئیس قوه مقننه                      □ج(رئیس مجلس             □ب(رئیس قوه قضائیه □الف(رئیس جمهور

 کسانی هستند؟منظور از شهروندان چه -2

 □ب(افرادی که در یک استان زندگی می کنند.                                 □الف(افرادی که در شهر زندگی می کنند.

 □د(اتباع یک کشور                                   □ج(افرادی که در کشور زندگی می کنند.

 منتقل کند چه نام دارد؟نده به گیرنده تهروسیله ای که پیامی را از فرس-3

 □د(رسانه                            □ج(بازخورد             □ب(ابزارهای الکترونیکی             □الف(شبکه ارتباطی

 سال چه دوره ای از زندگی ما راتشکیل می دهد؟12-11دوره سنی-4

 □د(بزرگسالی                                 □ج(کودکی                            □جوانیب(                     □الف(نوجوانی

 ر در مورد کدام یک از یارانشان فرمودند که از اهل بیت ما هستند؟بپیام-5

 □د(عمار                                      □ج(سلمان                              □ب(ابوذر                        □الف(مقداد
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 ص      غ   ب(جمله های درست ونادرست را مشخص کنید.                                                                                        

 □        □امضای استوارنامه سفیران کشورما وپذیرش استوارنامه سفیران سایرکشورها بر عهده رئیس جمهوراست.      -6

 □       □عمار ومالک اشتر نخستین کسانی بودند که به رسول خدا)ص(ایمان آوردند.                                              -7

 □        □امیراسماعیل سامانی موسس سلسله صفاریان بود که با پشتیبانی مردم سیستان به قدرت رسید.                       -1
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 ی زیر را کامل کنید.ج(جمله ها

 به اموال وداراهایی که وقف می شوند..................... می گویند.-9

 .............پولی است که برطبق قانون،افراد وموسسات به دولت می پردازندتا درجهت اداره امور کشور استفاده شود. -11

 مردم است.یک از مهم ترین وظایف قوه...............حل کردن اختالف -11

 در جنگ صفین امام علی)ع( به مقابله با سپاه معاویه رفت و آنها را................. نامید.-12

 رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانی در نبرد.................کشته شد.-13
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  .بیان کنیدتعریف بودجه به زبان ساده را روی شکل مقابل -14

1 

 به حروف :        نمره تجدید نظر و امضاء:          به حروف :                نمره ورقه به عدد : 

 نام و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :          شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه  60 وقت امتحان :                                       هشتمپایه :                   نام پدر :              گی :                         نام و نام خانواد

      18/10/95تاریخ امتحان:        95 -96نوبت امتحانی : نيمسال اول                  طبائی دبير :     مطالعات اجتماعی سؤال امتحان درس : 

 بودجه



 بارم سواالت
 توجه به انواع مختلف دعاوی  نمودار را کامل کنید.با -11

 : الف(اختالفات یا دعاوی کیفری   انواع دعاوی
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 من کیستم؟-ه

 قانون اساسی را برعهده دارم؟رئیس قوه مجریه هستم ومسئولیت اجرای -16

 ؟مبه حکومت آنجا منصوب کرد را که مردی سنگدل بودعبیداهلل بن زیادبا شنیدن اخبار کوفه  من-17

 م؟یم که حرم مطهر امامان در نجف وکربال وکاظمین را بازسازی کردیبود انمشهورترین فرمانروایاز-11
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 د(به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 را تعریف کنید؟تعاون -19
1 

 دو مورداز جلوه ها وشکل های تعاون را نام ببرید؟-21

 
5./ 

 امامان بزرگوار ما در چه مواردی  با اعضای خانواده خود همکاری می کردند؟-21

1-                                                                                  2- 1 

 نام ببرید؟عناصر ارتباط را -22

1-                                                                                  2-                                            3- 
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 دو مورد از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را نام ببرید؟-23

1-                                                                                2- 
1 

 چرا خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؟-24
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 ی(به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 1 ؟بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند چرا در دوره نوجوانی افراد-21

 ماجرای سقیفه وجانشینی پیامر)ص( را توضیح دهید.-26

 

 

 

1 

 چرا مردم در اواخر دوره ساسانی از این حکومت ناراضی بودند؟توضیح دهید؟-27
1 

 ؟با معاویه صلح کردند)ع(چرا امام حسن-21

 

 

1 

 .ارهای ساده استکتکرار لجوجانه  موفقیت این را به خاطر داشته باشید
 

 20 موفق باشید
 

 ب(
اعمالی که دادگاه مجازاتی برای آن تعیین نمیکند و افراد را ملزم میکند که 

 تکلیفشان را انجام دهد.


