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پايه :دوره ی اول متوسطه

نمره شفاهي-عملي

نمره كتبي

ماه
دی
سال تحصيلي 49-49:
سؤاالت در .............صفحه
صفحه 1 :
است.

انم ردس :مطالعات اجمتماعي هشتم مدتامتحان 06:دقیقه

نام ونام خانوادگي مصحح:
امضا

جمع با حروف
رضایی

رديف

بارم

-1

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
عمر و عاص با طمع دست یافتن به حکومت شام به معاویه پیوسته بود .ص
هدایت و هماهنگی وزیران از وظایف رییس مجلس است .ص

غغ

غ

یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسالمی تنظیم الیحه بودجه است .ص

غ

با تقسیم وظایف و مسئولیت ها هر از خانواده احساس میکند که مفید است و همه کارها بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.ص
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

-2

2

غ

3

پس از آنکه رییس جمهور از طرف مردم انتخاب شد برای شروع کار حکم وی توسط .................امضاء و تایید می شود.
پرخاشگری و نزاع در نتیجه کنترل نکردن..............است.
اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که وکیل بگیرد می تواند از.............در خواست وکیل کند.
به گفته مورخان .................نخستین ایرانی بود که به دین اسالم مشرف شد.
پس از ورود اسالم به ایران زبان رسمی و اداری ایرانیان ................بود.
غزنویان چون حکومت خود را از شهر .............آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

-3

گزینه صحیح را باعالمت ضربدر مشخص کنید.

1 /5

کدام شخص کتاب هایی در موضوع تاریخ شاهان از زبان عربی به زبان پهلوی ترجمه کرده است؟
الف-جیهانی

ب-عبد اهلل بن مقفع

ج-صاحب بن عباد

د -ابوریحان بیرونی

بنیان گذار کدام یک ازسلسله های زیر با فرمان خلیفه عباسی به قدرت رسید؟
الف-صفاریان

ج-علویان

ب-طاهریان

د -آل بویه

حضرت علی (ع) کدام شهر را به عنوان مرکز خالفت خود انتخاب کرد؟
الف-کوفه

ب-مکه

ج -مدینه

د-بغداد

به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید

-4

علت لشکر کشی های سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود بهانه او برای این حمله چه بود؟

1

-5

-6
-7

-8

شرکت های تعاونی را با شرکت های غیر تعاونی مقایسه کنید.

داوطلبان ریاست جمهوری از چه راه هایی می توانند به تبلیغات بپردازند؟

1 /5
1
1 /5

بیشترین درآمد دولت از چه راهی تامین می شود آن را تجزیه و تحلیل نمایید.

آیا نمایندگان مجلس می توانند بر فعالیت های دولت و وزیران نظارت داشته باشند چگونه؟

1

-9

دعاوی کیفری را با دعاوی حقوقی مقایسه کنید مثال بزنید.

1 /5

11

اقدامات پیامبر(ص)پس از ورود به مدینه را بنویسید.

1

علت شورش ها و جنگها بر علیه حکومت امام علی (ع) چه چیز هایی بود؟

1

11
12

13
14

تفاوت خلفای عباسی و امویان در برخورد با ایرانیان چه بود؟

چرا نوجوانان بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟

1

1

جمالت زیر را کامل کنید.
الف-امام حسن(ع) قصد داشت در برابر معاویه ایستادگی و مبارزه نماید اما....
ب-استفاده زیاد از بازی های رایانه ای موجب.....
ج-هدف امام حسین (ع) از قیام....
د-از اقدامات عضد الدوله دیلمی مشهور ترین فرمانروای آل بویه ...

2
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صفحه :

2
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