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  بسمه تعالی  مطالعات اجتماعی: نام درس 
  وزارت آموزش و پرورش

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه
  مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

  علومدخترانه دبیرستان غیر دولتی 

  10/98/     :تاریخ امتحان 
  دقیقه 70: مدت پاسخگویی   شادکامی:طراح سوال 

  هشتم: پایه و رشته تحصیلی   شادکامی: نام دبیر 
  صفحه 2: تعداد صفحات   : نام و نام خانوادگی 

  :مهر مدرسه   : تعداد سواالت 
  

  بارم  سواالت  ردیف
    درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید   الف

  25/0  ص              غ.           امیر اسماعیل موسس سلسله سامانیان بود   1
  25/0  ص              غ.      ابومسلم خراسانی منصور را از خاندان بنی عباس به خالفت رسانید   2
  25/0  ص              غ.         خلیفه اول حدود سه سال خالفت کرد   3
  25/0  ص               غ.        پیامبر اسالم پس از ده سال دعوت خود را آشکار نمود   4
  25/0  ص                 غ.           اختالفات مردم وظیفه قوه قضائیه است  حل کردن  5

    .گزینه صحیح را عالمت بزنید   ب
  درباره همسایه بر روي چه رفتاري تاکید دارد ؟) ع(سخن امام صادق   1

  خوش رفتاري: د       همدل بودن         : همراه بودن                 ج: هم کیش بودن               ب: الف
25/0  

  رئیس جمهور با آراي چه کسانی انتخاب می شود ؟  2
  مجلس خبرگان: شوراي شهر               د: نمایندگان مجلس                ج: مردم                           ب: الف

25/0  

  کدام ارکان پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی افراد است ؟  3
  وزارت رفاه: قوه مجریه                 د: نیروي انتظامی                     ج: قوه قضائیه                   ب: الف

25/0  

  بعد از ورود به مدینه چه بود ؟ ) ص(نخستین اقدام مهم پیامبر   4
  بستن پیمان اخوت بین مسلمانان: سواد آموزي       د: برگزاري نماز جماعت        ج: تاسیس مسجد         ب: الف

25/0  

  عمر کدام کشور را فتح نکرد ؟  5
  لبنان: هند                      د: سوریه                    ج: مصر                      ب: الف

25/0  

  آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در کجا قرار دارد ؟  6
  هرات: بخارا                   د: ري               ج :گنبد کاووس                ب: الف

25/0  

    .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید   ج
  5/0  .بود ............................ ونوشتن شاهنامه توسط ......................... پدر شعر فارسی   1
  5/0  .را مرکز حکومت عباسیان قرار داد ................... شهر  نام داشت و....................... خلیفه دوم عباسی   2



 

 

  5/0  .کرد .......................... را به جانشینی انتخاب و خالفت را ....................... معاویه فرزندش   3
  5/0  .بودند ............. ..............و ....................... نخستین کسانی که به رسول خدا ایمان آوردند   4
  1  .هستند....................... و ..................... کاربرد هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگی   5
  1  .در زندگی است ........................... و ........................... دوران نوجوانی بهترین فرصت براي کسب   6
  25/0  .است ...................... راي دهندگان در انتخابات  حداقل سن  7
    .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید   د
  ریاست قوه مجریه چه کسی است و مسئولیت او چیست ؟  1

  
1  

  .دو مورد از وظایف رئیس جمهور را بنویسید   2
  

1  

  )مورد 3.( وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه کارهایی باید انجام بدهیم  3
  

5/1  

  .انواع دعاوي را نام برده و یک مورد را توضیح دهید   4
  

5/1  

  ارتباط چیست و هر ارتباط داراي چند عنصر است ؟  5
  

1  

  .ویژگی مردم عربستان در عصر جاهلیت را بنویسید   6
  

5/1  

  .اهمیت تاسیس مسجد در مدینه را بنویسید   7
  

1  

  )مورد 3.(امام علی را بنویسید ویژگی ها و دستاوردهاي حکومت   8
  

5/1  

  .چه عاملی باعث سقوط حکومت ساسانیان شد   9
  

2  

  .مهم ترین اقدامات فرمانروایان آل بویه را بنویسید   10
  

1  

  جمع بارم  .موفق باشید   
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