
 نام :

 نام خانوادگی :

 هشتم پایه :

 خانم شریفی مهردبیر مربوطه: 

 باسمه تعالی

 سازمان آموزش و پرورش استان کرمان 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بم 

  )دوره اول و دوم( دخترانه ارگ جدید دبیرستان

 مطالعات نام آزمون:

  1041تاریخ آزمون:

  مدت آزمون:

 بارم پیامبر اکرم)ص(                   پرسش نیمى از دانش است  ردیف

 سواالت صحیح و غلط : 1

 (     )   همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را دارند شهروند ایران محسوب می شوند الف(

پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر مردم انتخاب شد برای شروع به کار حکم وی توسط شورای نگهبان امضا  ب(

 (    )و تنفیذ می شود 

 (     ) ارتش ساسانیان در نبرد قادسیه از مسلمانان شکست خورد ج(

 (     ) شبه جزیره عربستان در جنوب شرقی آسیا واقع شده است د(

 

 

2 

 

 

 خالی کلمه یا عبارت مناسب بنویسید در جاهای 2

 به اموال و داری هایی که وقف می شوند_______ می گویند (الف

 به کمک وسایل ارتباط جمعی می توانیم در دو سطح ______ و ______ ارتباط (ب

 برقرار کنیم

 یکی از اقدامات دولت ها تنظیم _____ در امور مختلف است (ج

 اریان با پشتیبانی مردم سیستان و به خصوص گروه _______ بهیعقوب لیث موسس سلسله صف (د

 قدرت دست یافت
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 5/1 بنویسید را وبلوغ نوجوانی دوره خصوصیات از مورد سه 3

 1 )خالصه طور به (دهید توضیح را تحلیف و تنفیذ 0

 1 ؟ چیست تعاونی های شرکت ایجاد از هدف 5

 چیست؟ دولت ی وظیفه مهمترین 6

 

5/0 

 5/1  مورد3 بود؟ چه خود از قبل خلیفه سه زمان در )ع( علی امام اقدامات 7

همیار
https://hamyar.in/



 

 1 )مورد4 (.ببرید نام را تعاون های جلوه 8

 1 بود؟ چه کردند امضاء مسلمانان اقتصادی تحریم برای مشرکان که ای نامه عهد 9

 5/0 .ببرید نام را ارتباط عناصر 14

 1 .دهید توضیح را مورد ویک ببرید نام را شوند می مطرح دادگاه در که را)اختالفات( دعاوی انواع 11

 1 چیست؟ دارند سروکار مخدر مواد با که افرادی با ارتباط در قانون نظر 12

 1 یافت؟ پایان زمانی چه برایران ساسانیان حکومت 13

 1 بنویسید را امویان خالفت دوران های ویژگی از دومورد 10

 1 بود؟ چه ایران به اسالم ورود از پس گفتاری زبان و اداری زبان 15

 باشید موفق                   علی )ع( امام                              نکنید همکاری وستمکاری گناه در و کنید یاری را یکدیگر نیک کارهای در                        

همیار
https://hamyar.in/


