نام و نام خانوادگی :

ترم اول  -سال تحصیلی 94

شماره دانش آموز :

تاریخ امتحان  9394/ / :ساعت شروع 91/31:

شعبه کالس :

نام دبیر :

پایه  :هشتم

مدت امتحان 01 :دقیقه

سواالت امتحانی درس  :مطالعات اجتماعی

بارم

دبیرستان دخترانه متوسطه اول سما
صحیح

 -1صحیح و غلط سواالت زیر را مشخص کنید.

غلط

الف -همکاری و همدلی باعث صمیمیت و محبت بیستر خانواده می شود .
ب -تعاون فقط در خانه و مدرسه وجود دارد.
ج -رئیس قوه مجریه  ،رهبر است.
د -حضرت محمد (ص) در شهر مدینه بدنیا آمد.

2

 -2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف -به اموال و دارایی هایی که وقف می شود  . ،و  ......................می گویند
ب -پرخاشگری و نزاع  ،نتیجه کنترل نکردن ........................است.
ج -یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه  ...................................است .
د – هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند  ......................... ،نام دارد
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 -3گزینه درست را با (×) نشان دهید.

 -1مرکز خالفت عباسیان کدام شهر بود ؟
الف – بغداد

ب -کوفه

ج -بصره

د -خراسان

1

 -2به دستور کدام سلسله  ،حرم مطهر امامان در نجف  ،کربال و کاظمین بازسازی شد ؟
ب – ساسانیان

الف – علویان

ج -آل بویه

د -صفاریان

 -4با توجه به سواالت زیر جدول زیر را کامل کنید.

 – 9به تغییرات جسمانی که در افراد  91تا  91ساله بوجود می آید چه می گویند ؟
 -1به پیش بینی دخل و خرج دولت را چه می گویند ؟
 -3حضرت علی (ع) چه شهری را مرکز خالفت خود قرار دادند
-4وزیر دوره سامانی چه کسی بود
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نمره کتبی
باعدد و حروف

نمره شفاهی
با عدد و حروف

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

نمره مستمر
با عدد وحروف

نام ونام خانوادگی دبیر-
امضاء

نمره تجدیدنظر
باعدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر-
امضاء

 -5به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :
-9تعاون به زبان ساده چیست؟

0/5

 -1رئیس جمهور برای مدت چند سال انتخاب می شود.

0/5

 -3دو مورد از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

0/5
0/5

 -4نخستین کسانیکه به حضرت محمد (ص) ایمان آورده اند چه کسانی بودند ؟

 -6به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید؟
 -1شرکت های تعاونی را توضیح دهید ؟
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 -2مهمترین وظایف رئیس جمهور را بنویسید؟

1

-3تنفیز را تعریف کنید؟

1

 -4مواد مخدر چیست؟

1

 -5وکیل چه کسی است ؟

 -6دو مورد استفاده صحیح از فضای مجازی را بنویسید؟

1

 -7پیامبر مردم را به چه چیزی دعوت میکرد؟

1

 -8مهمترین ویژگیها و دستاوردهای حکومت حضرت علی (ع) را نام ببرید؟ذکر  2مورد
 – 9برمکیان چه کسانی بودند ؟

 – 10معماری و هنر ایران در دوره اسالمی را توضیح دهید ؟
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موفق باشید
نمره کتبی
باعدد و حروف

نمره شفاهی
با عدد و حروف

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

نمره مستمر
با عدد وحروف

نام ونام خانوادگی دبیر-
امضاء

نمره تجدیدنظر
باعدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر-
امضاء

