نام درس :مطالعات

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 11تهران

تاریخ امتحان1398/ 10 / 21 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 8:00. :صبح

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نام دبیر :خانم دربندی

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

بارم

سؤاالت

الف .جاهای خالی را پرکنید.
 .1به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر را  ......................می گویند.
 .2به بخشش مال و توانایی و زمان عمر خود به کسانی که نیازمندهستند را  ................میگویند.
 .3رئیس قوه ی  ............رئیس جمهور است که پس از مقام  ...............عالی ترین مقام رسمی کشور است.
 .4مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها در شهر ...................است.

5

 .5عملی که طی آن گیرنده به فرستنده اعالم میکند معنای پیام او را دریافت کرده  .................می گویند.
 .6درآمد دولت از طریق ................و ..........................است.
 .7دوران پیش از اسالم در سرزمین عربستان به  .................................معروف است.
 .8نخستین ایمان آورندگان به پیامبر اسالم .....................و ......................بودند.
 .9ابوبکر به مدت................سال و عمر به مدت..............سال خلیفه مسلمانان بودند.

ب .گزینه مناسب را انتخاب کنید( :هرمورد  0/5نمره)
 .1کدام مورد از جلوه های تعاون نیست؟
الف) قرض دادن

ب) عیادت از بیمار

ج)رعایت حجاب

د) هدیه دادن
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4/5

 .2تعداد اعضای شرکت تعاونی حداقل ..............نفر است.
الف) 6

ب) 7

ج) 17

د) 8

 .3دولت برای اداره امور کشور باید  ....................داشته باشد تا بتواند ..............کند.
الف) بودجه  -هزینه

ب) هزینه – سرمایه گذاری

ج) مالیات – هزینه

د) درآمد – هزینه

 .4کدام رفتار در نتیجه مهار نشدن خشم به وجود می اید؟
الف) پرخاشگری

ب) افسردگی

ج)اعتیاد

د) دزدی

 .5کدام مورد از آثار منفی بازی های رایانه ای است؟
الف) انزواطلبی

ب) خشونت گرایی

ج) مصرف گرایی

د) بی بند و باری اخالقی

 .6در ماجرای سقیفه چه کسی به حکومت رسید؟
الف) ابوبکر

ب) عمر

ج) عثمان

د)حضرت علی

 .7فرستاده ی امام حسین (ع) به کوفه چه کسی بود؟
الف) مالک اشتر

ب) حربن یزید ریاحی

ج) مسلم بن عقیل

د)مختار ثقفی

 .8به دنبال شکست در کدام نبرد ،پایتخت ساسانیان به تسخیر اعراب درآمد؟
الف) نبرد قادسیه

ب) نبرد نهاوند

ج)نبرد تیسفون

د)نبرد احزاب

 .9کدام یک از حکومت های زیر با خلفای عباسی دشمنی نداشتند؟
الف) طاهریان

ب)صفاریان

ج)علویان

د)آل بویه
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ج .دختر گلم با آرامش و دقت به سواالت تشریحی پاسخ دهید:
0 /5
 .1دو مورد از نتایج همکاری در محله را بگویید؟

 .2موقوفات را تعریف کنید.
0 /5

 .3در کشورمان رئیس جمهور هر .............سال یکبار توسط آرای مردم انتخاب می شود .کسانی که شرایط
ریاست جمهوری را دارند داوطلب میشوند و پس از آن صالحیتشان توسط  .........................تایید میشود.
پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد برای شروع به کار حکم او توسط رهبر امضا و

1

 ...................میشود .همچنین رئیس جمهور در مراسمی و مجلس شورای اسالمی با حضور..........................
سوگند یاد میکنند که وظایف خود را به درستی انجام دهد.

 .4مهمترین وظایف دولت را نام ببرید؟  3مورد
1/5

 .5دو مورد از شکل های ابراز رفتار پرخاشگرانه را نام ببرید؟ ()0/5
0 /5

 .6انواع اختالفات را تعریف کنید و برای هرکدام مثال بزنید؟ ()1/5
1/5
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 .7انواع رسانه را نام ببرید؟( )0/5
0 /5

 .8هریک از مثال های زیر به کدام یک از آثار منفی رسانه های جمعی است؟


اینکه من همیشه احساس میکنم نیاز به خرید دارم و اگر فالن لباس یا موبایل را نگیرم نمیتوانم در میان
دوستانم قابل قبول باشم).............................................(.



1

زمانی که میخواهم با خانواده ام به مهمانی بروم احساس میکنم هیچ حرفی برای زدن
نداریم)..................................................(.

 .9حضرت محمد در سن ........................به پیامبری رسیدند و دعوت پنهانی ایشان  .................سال به طول
انجامید و بعد دعوت آشکار را تا سالهای پایانی زندگیشان ادامه دادند و ایشان در سال ....................هجری

1/5

دار فانی را وداع گفتند.
 .10پیامبر به فرمان روایان کدام کشورها نامه نوشتند و آنها را به دین اسالم دعوت کردند؟
0 /5

 .11چرا مختار ثقفی دست به قیام زد؟

0 /5

 .12مهمترین سلسله های ایرانی در فاصله قرن سوم تا پنجم هجری را نام ببرید.
1

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات هشتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :خانم دربندی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کليد

تاریخ امتحان1398/10 / 21 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ساعت امتحان 8:00:صبح
مدت امتحان 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

الف  .پاسخ جای خالی :
 .1تعاون
 .2انفاق
 .3مجریه – رهبر
 .4تهران
 .5بازخورد
 .6مالیات و نفت
 .7عصر جاهلیت
 .8خدیجه و امام علی
10 - 2 .9

ب .گزینه مناسب :
.1

گزینه ج

 .2گزینه ب
 .3گزینه الف
 .4گزینه الف
 .5گزینه ب
 .6گزینه الف
 .7گزینه ج
 .8گزینه الف
 .9گزینه الف

ج .پاسخ تشریحی:
 .1صمیمیت و همکاری و انجام بهتر کارها
 .2به اموال و دارایی هایی که وقف میشوند و هیچکس حق تصرف آنها را ندارد.
4 .3سال – شورای نگهبان – تنفیذ – (نگهبان ،قضاییه،نمایندگان مجلس)
 .4تحصیل و سواد و آموزش – بهداشت و رفاه – شغل مناسب و امنیت – گسترش فرهنگ و اخالق – تجهیزات
زیربنایی بیمارستا و مدرسه و...
5

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

 .5آزار و اذیت ،کتک زدن ،مسخره و تحقیر  ،ناسزا گفتن  ،شکستن و تخریب
 .6کیفری  :در دادگاه برای مجرم مجازات تعیین میشود  .فحاشی و افترا
حقوقی :مجازات تعیین نمیکنند بلکه افراد باید تکالیفشان را بدهند  .ضرر رساندن به دیگران
 .7ابزار چاپی و ابزار الکترونیکی
 .8مصرف گرایی – عدم دید و بازدید با خویشاوندان
 11 – 3 – 40 .9هجری
 .10رم و حبشه و ایران
 .11به منظور خون خواهی امام حسین و یارانش
 .12طاهریان – صفاریان – علویان – ساسانیان و آل بویه
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