
 باسمه تعالی
 نوبت امتحانی: اول                     کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی 

 اداره پرورش استعدادهای درخشان
 نام :  

 هشتمپایه :                                                                                                                  نام خانوادگی :
 تاریخ امتحان:                                                                                                                                نام پدر:

 دقیقه06   مدت امتحان :         )مهر آموزشگاه( مطالعات اجتماعی                                                                      نام درس:
 3   شماره صفحه:)دوره اول(                                                                                                      3فرزانگان دبیرستان 

 نام و نام خانوادگی دبیر:        نمره به عدد:     

 تاریخ و امضا:            نمره به حروف:

تجدید 

 نظر

 نام و نام خانوادگی دبیر:                      نمره به عدد:     

 تاریخ و امضا:              نمره به حروف:

   ردیف

  1سواالت فصل 

 غ         خیرین مدرسه ساز می توانند هر نامی را که بخواهند روی مدرسه بگذارند.                        ص   -3

 غ         عضو رسمیت می یابد.                                  ص 7تعاونی حداقل با بر اساس قانون هر شرکت  -2

 ؟نیستکدام گزینه از جلوه های تعاون  -1

 کمک کردن به مردم   –د      تشویق به انجام کار ناپسند   -ج      عیادت از بیماران    -ب   تالش برای ایجاد صلح و دوستی  -الف

 ه برای فعالیت های خود باید از چه نهادی مجوز بگیرند ؟یخیرسازمان های مردم نهاد و موسسات -4

 سازمان اوقاف   -د         وزارت آموزش و پرورش   -ج           کمیته امداد    -ب           وزارت کشور    -الف

 .......................... می گویند.به اموال و دارائی هایی که وقف می شود ............... -5

 ...... می نامند.بخشش افراد از طریق علم ، توانایی و زمان به کسانی که نیازمند هستند را ........................................................-6

 بکشید. خط پرانتز زیر پاسخ صحیح در-7

 محله ( را نشان داد. -آوری زباله های محیط اطراف خود بودند ، مشارکت آنها در ) خانهجمع *** این که جالل و دوستانش به فکر 

 اجباری ( برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. -***در شرکت های تعاونی گروهی از افراد به صورت ) داوطلبانه
____________________________________________________________________________________________________________________ 

  2سواالت فصل 
 رئیس جمهور برای مدت .............. سال و با رای مستقیم ........................ انتخاب می شود.                  -3

 ............... ایران محسوب می شوند. همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را دارند ................................. -2

 به پیش بینی هزینه ها و درآمدهای دولت ......... گفته می شود. -1

     الیحه    -د         بودجه    -ج        سند    -ب      قانون        -الف -4

 بیشتر درآمدهای دولت ایران از ........ تامین می گردد . -5

  سایر درآمدها     -د       ارائه خدمات    -ج       صادرات نفت    -ب         مالیات     -الف

 موارد مربوط را به یکدیگر وصل کنید. -6

 تحلیف تنفیذ حکم رئیس جمهور

 رهبر ی ریاست جمهورتایید صالحیت کاندیدا

 رئیس جمهور سوگند به قرآن مجید 

 شورای نگهبان امضای استوارنامه سفیران 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 3 سواالت فصل

    غ        در دعاوی حقوقی ، دادگاه برای فرد مجرم مجازات تعیین می کند.            ص -3

 غ      افراد می توانند بطور خودسرانه حق خود را بگیرند.                                ص  -2

 نتیجه کنترل نکردن خشم چیست ؟ -1

  پرخاشگری و نزاع   -د        احساس رضایت  -ج       پشتکار و تالش   -ب       احساس امنیت   -الف -4

 ؟ نمی باشداز وظایف قوه قضائیه  -5

  نظارت بر اجرای قانون  -د     برخورد با متخلفان  -ج     برقراری عدالت اجتماعی -ب    رای اعتماد به وزیران    –الف  -6

 نوجوانی گروه سنی ........................تا ..................... سال است. -7

 پروانه ......................................... دارد. وکیل کسی است که در رشته .............................. درس خوانده و  -8

 در هنگام خشم و عصبانیت چه قواعدی را باید رعایت کنیم؟  -9

3)                                                                             2)    
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 4سواالت فصل 
 ؟ نمی باشداز شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -3

       مترو   -د         شرکت ارتباطات سیار    -ج            پست بانک   -ب    شرکت ایرانسل   –الف 

 ؟نیست کدام گزینه از خدمات دولت الکترونیک -2

  ثبت نام کنکور   -د      استفاده از دانشنامه ها   -ج      پرداخت قبض آب و برق   -ب      ثبت نام حج و زیارت   -الف

 مثبت و کدامیک اثر منفی رسانه است ؟  کدامیک کارکرد -1

  ارت )                            ( (   آموزش از طریق ویدئو کنفراس )                             (   امنیت و نظمصرف گرایی )                        

 در عبارت : دانش آموزان کالس هشتم ، در جشن نیکوکاری ، هدایایی را به کودکان نیازمند ،تقدیم کردند؟-4

 یام : ...................................................فرستنده پیام . : .................................................    پیام: ..............................     گیرنده پ  

 (مورد  2در استفاده از رسانه و فضای مجازی چه نکاتی را  باید رعایت کرد ؟) -5

*** 

*** 

________________________________________________________________________________________________________________________

 5سواالت فصل 

  غ       ایمان آوردند.     ص   "ص"نخستین کسانی بودند که به پیامبر اکرم  "س"و حضرت خدیجه  "ع"حضرت علی -3

  غ       ص                              را یاری کردند.           "ص"از ساکنان مدینه که  حضرت محمد مهاجرین گروهی  -2

 ورود به مدینه چه بود ؟پس از  "ص"نخستین اقدام پیامبر اسالم -1

  امضای پیمان نامه سیاسی   -د      صلح با یهودیان    -ج               پیمان برادری ایجاد  -ب              تاسیس مسجد   -الف

 به شمار نمی رود ؟ "ع"کدامیک از دستاوردهای حکومت امام علی -4

  برگزیدن افراد صالح به حکومت  -د           مخالفان مدارا با -ج        اشرافی گری و تجمل پرستی   -ب          تاکید بر عدالت  –الف 

 ؟ نبود ر قیام علیه یزید د "ع"از اهداف امام حسین -5

    رسیدن به قدرت  -د    "ص"اصالح امت رسول خدا-ج       ص"  "اجرای سیره رسول خدا  -ب   امر به معروف و نهی از منکر   –الف 

 دو مورد از ویژگی های دوران جاهلیت عبارت بود از :-6

 و __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 د.به جانشینی خود برگزی "ع"در محلی بنام ................................................................. حضرت علی  "ص"پیامبر اکرم-7 

 حکومت بنی امیه را آشکار نمود .ظلم و ستم  پس از حادثه کربال ............................................................... با سخنرانی های خود -8

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 0سواالت فصل 

   غ      ص                                     به دستور منصور خلیفه عباسی شهر بغداد ساخته شد.-3

  غ      در نبرد نهاوند ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد.                               ص -2

 فرمودند : ................... از اهل بیت ماست.  "ص"پیامبر اسالم -1

   سلمان فارسی    -د       مقداد  -ج       عمار   -ب          مالک اشتر  -الف

 برای قبول اسالم را  نپذیرفت ؟ "ص"ادشاه ساسانی دعوت پیامبر اسالم کدام پ-4

     ل شاپور او -د          خسرو پرویز    –ج          یزد گرد سوم   -ب         انوشیروان    –الف 

 وزیران سامانی در شمار عالمان نامدار قرار داشتند. خاندان ...................................  خاندان ..................................... -5

 هچراغ تاثیر زیادی در گرایش به اسالم داشت.ش حضرت شا................... و برادرحضور ......................................... و خواهرش..................... -6

 

 پاسخ کوتاه دهید.-7

 *** بنی امیه با مردم ایران چگونه رفتار کردند ؟

 

 

  **** فرمانروایان آل بویه در جهت گسترش دین چه اقداماتی انجام دادند؟

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 موفق و پیروز باشید.                                                                                           
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

