
 

 

 

 

 

 

 

 
 " تاریخ سیر تحول اندیشه بشر است "

 سواالت ردیف

 نمره2. کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای(الف الف

 .گیرندمی قرار دیگران های خواسته تاثیر تحت و ندارند را. . . . .   مهارت و جرأت جوانان و نوجوانان از برخی. 1

 .گویندمی. . . . .      اصطالح در نیازمندان به کمک جهت خود، وقت و ها توانایی و علم مال، بخشش به. 2

 .بگیرند مجوز    . . . . . .   از باید خیریه موسسات همه قانون اساس بر. 3

 .است  . . . .   شهر در وشمگیر قابوس آرامگاه اسالمی - ایرانی معماری میراث شکوهمند هایجلوه از. 4
  نمره1.5. کنید مشخص×  عالمت با را غلط و تیک عالمت با را صحیح سواالت( ب ب

 غلط                      صحیح          . است دولت اقدامات از یکی الیحه تنظیم. 5

  غلط               صحیح. آورد می دست به بیشتری سود و سهم دارد بیشتری سرمایه کسی، هر تعاونی هایشرکت در. 6

 غلط                صحیح   . بود مسجد تاسیس مدینه به ورود از پس پیامبر مهم اقدام نخستین. 7
   یکت عالمت با را صحیح گزینه ، زیر سواالت در( ج نمره2. کنید مشخص ج

 است؟ جامعه در اجتماعی عدالت برقراری مسئول نهاد، کدام. 8

    نگهبان شورای( د             قضاییه قوه( ج               مقننه قوه( ب         مجریه قوه( الف

 داشتند؟ اسالمی - ایرانی تمدن و فرهنگ شکوفایی و رونق در چشمگیری نقش ، زیر های سلسله از یک کدام. 9

 موارد همه(د               سامانیان بویه، آل( ج               طاهریان( ب             صفاریان( الف

  گیرد؟می بر در را فرد هر عمر از هاییسال چه نوجوانان، سنی گروه. 10

 سال 20 تا 18( د             سال 18 تا 14( ج             سال 18 تا 12( ب              سال 14 تا 10( الف

 کرد؟ صادر را شرقی روم امپراتوری و - ساسانی حکومت مرزهای به حمله فرمان، کسی چه. 11

 ابوبکر( د              ع علی( ج          عثمان( ب         عمر( الف
  نمره1: کیست بزن حدس( د د

 لیع امام پیروزی مانع شیوه همین با و نمود جذب را قدرتمند و بانفوذ اشخاص مقام، و پول دادن با که فریبکار سیاستمداری

 .شد وی با جنگ در

 چیست؟ وی نام( الف

 بود؟ چه نشد پیروز آن مقابل در ع علی امام که جنگی نام( ب
 .دهید کامل و مناسب پاسخ زیر تشریحی سواالت به( ه ه

  نمره1. شودمی انتخاب مدتی چه برای و کسی چه سوی از قضاییه قوه رئیس. 12

 

  نمره1 شد؟ علی امام با اندوزان ثروت و طلبان ریاست دشمنی مخالفت، موجب که عواملی. 13

 

 

 

 بسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
 دانش)متوسطه اول(دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای 

 1401-1402سال تحصیلی 
 به زیر آوری چرخ نیلوفری را        درخت تو گر بار دانش بگیرد 

 19/10/1401 تاریخ امتحان:

 دقیقه90زمان امتحان: 

 10:30ساعت شروع امتحان: 

 2 تعداد صفحه:

 21 تعداد سوال:

 معبودی  طراح سوال : 

 ........................به حروف:........نمره به عدد:

 امضا دبیر:

 مطالعات )هشتم(: آزمون درس 

 (اول) نوبت 
 نام خانوادگی: نام و

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

 ................... کالس:

 :..................اره صندلیشم
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  نمره1. بود چگونه زیر هایدولت با عباسی خلفای رابطه. 14

 (                                           )     علویان( ب(                                              )       طاهرین( الف

 

 نمره1.5. بنویسید را ارتباط یدهنده تشکیل عناصر. 15

 

 

 

 نمره1.5. بنویسید را جاهلیت دوران اعراب هایویژگی از مورد سه. 16

 

 

 

  نمره5/1چیست؟ دیگران رفتار از عصبانیت هنگام در خشم مهار یا کنترل صحیح های راه از مورد سه. 17

 

 

 

  نمره1.5. بنویسید را تعاون هایجلوه از مورد سه. 18

 

 

 

  نمره1.5: کنید مقایسه. 19

 بود؟ چه عباسیان و امویان حکومت میان عمده شباهت شما نظر به( الف

 

 کنید؟می استدال و ارزیابی چگونه را ایرانیان با آنان برخورد تفاوت( ب

 

 این از مورد سه دهدمی ارائه شهروندان به را خدماتی مردم، هزینه و وقت در جویی صرفه منظور به الکترونیک دولت. 20

  نمره1.5. بنویسید را خدمات

 

 

 

 

 نمره1.5. بنویسید را جمهور رئیس وظایف از مورد سه. 21
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