
 مدرسه متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی 12آموزش و پرورش منطقه 
 

 ................شماره : ............ (96-1395) ترم اولامتحانات  ..........خانوادگی:........نام و نام 

 قاسمیآقای نام دبیر:  مطالعاتامتحان:  .......کالس:م هشتپایه:
 تاریخ امتحان:

15/10/95 

 زمان:

 دقیقه 80
 

 

 واحد )حافظ(

 

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 جاهای خالی  

2 

 مشخص نمایید. ×پاسخ صحیح را با عالمت 

 یکی از اقدامات بسیار خوب در زمینه انفاق و تعاون در جامعه چیست؟

 ( آسیب های اجتماعید                    ج( ایثار                    ب( وقف                   الف( قانون 

 به دولت و سازمان های وابسته به آن چه می گویند؟

 هبان د( شورای نگ          ج( قوه قضائیه            ب( قوه مقننه           الف( قوه مجریه 

 کدام یک از خلفای زیر بر قوم خود فخر فروشی می کرد؟

 ان د( صفاری             ج( عباسیان                   ب( امویان           یان الف( ساسان

 کدام یک از افراد زیر چهره ی واقعی بنی امیه را رسوا کرد؟

   زیادبند( عبیداهلل     ج( حضرت زینب)س(       ب( امام علی)ع(   الف( امام حسین)ع(

1 

 لی را با کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خا

 نهاد ................................... پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد می باشد.

 منظور از شهروندان ................................... یک کشور می باشد.

 ................ بود.نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه ایجاد ...................

 یکی از اقدامات دولت ها تنظیم ................................... در امور مختلف می باشد.

 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 همکاری نکردن در گناه یعنی چه؟ توضیح دهید.



 
  

2 

 برمکیان چه کسانی بودند و چگونه به قدرت رسیدند؟

 

2 

 ه بر اجرای عدالت تاکید می کردندحضرت علی )ع( چگون

1 

 در تاریخ اسالم انصار و مهاجرین به چه کسانی می گفتند؟

 

2 

 بر حضرت علی)ع( تحمیل کردند را نام ببرید. سه جنگی که دشمنان و مشرکان

1- ............................................................            2- ............................................................           3- 

............................................................        

2 

 سه مورد از خدماتی که دولت الکترونیک ارائه می دهد را نام ببرید.

1- ............................................................            2- ............................................................           3- 

............................................................        

1 

 به چه علت هایی مردم از حکومت ساسانیان ناراضی بودند؟ توضیح دهید.

 

2 

 سه مورد از آسیب های اجتماعی در جامعه را نام ببرید.

1- ............................................................            2- ............................................................           3- 

............................................................        

1 

 درآمدهای دولت به چند بخش تقسیم می شوند؟ سه مورد را نام ببرید.
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 واحد )حافظ(

1 

 ارتباط چیست و چگونه صورت می گیرد؟

 

1 

 توضیح دهید و دو رسانه در جامعه را نام ببرید. رسانه را

 

 


