
 بسمه تعالی مطالعات نام درس:  

 وزارت آموزش و پرورش

 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی  متوسطه

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه علوم

  401/ 10/ 19تاریخ امتحان:

  دقیقه 60مدت پاسخگویی: فهیمه اسالمیطراح سوال:

  هشتمپایه تحصیلی: مه اسالمییفهنام دبیر:

  2تعداد صفحات: نام و نام خانوادگی:

  مهر مدرسه: 14تعداد سواالت:

 صحیح یا غلط را مشخص کنید. ردیف

 امام علی )ع(در جنگ جمل پیمان شکنان را شکست داد.-

 هیات دولت از رئیس جمهور ، معاونان و وزیران تشکیل می شود.-

 فردی که مرتکب جرمی شده مجازات تعیین می کند.در دعاوی  حقوقی دادگاه برای -

 امضای استوارنامه سفیران کشور ما از وظایف رئیس جمهور است.-

 بارم

1 1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

 .................... و ..................... بوده است.دو ایستگاه مهم تجاری بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان ، شهرهای -

 به بخشش مال، علم، زمان ، عمر و توانایی افراد به نیازمندان .................. می گویند.-

 دوره پیش از بعثت در عربستان به .................. نام داشت.

 ........... تایید می شود.صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط .........-

1 

 جواب صحیح را انتخاب کنید. 3

 به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر-

 د: همزیستی      ج: تعاون                                ب: وقف                          الف: انفاق                     

 کسانی بودند؟نخستین شهدای اسالم چه -

 د:مالک اشتر و عمار                  ب: بالل و ابوذر                   ج: خدیجه  و علی )ع(                              الف: سمیه و یاسر                   

 سازمانها و موسسات خیریه برای فعالیت خود باید از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند؟-

 داراییتعاون و رفاه اجتماعی             ب: وزارت کشور           ج: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                د:وزارت امور اقتصادی و الف: وزارت 

 کدام جنگ در زمان حضرت علی)ع( اتفاق افتاد؟-

 د: خیبر       ج:جمل                          ب: احد                                   الف: بدر                            

 نوجوانان چه گروه سنی را تشکیل می دهند؟-

 سال 25تا  17د:     سال            22تا  16سال           ج:  15تا  10سال                      ب:  18تا  12الف: 

 بنیانگذار سلسله ی طاهریان چه کسی بود؟-

 د: عضدالدوله             طاهر ذوالیمینین            ج:       ب: یعقوب لیث             الف: امیر اسماعیل سامانی       
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 با فلش وصل کنید ..                                                   نوشتن شاهنامه                                    آل بویه 4

 رودکی           سلسله ی شیعه                             

 پدر شعر فارسی                                  فردوسی       

 فرمان حمله به ایران                            عباسیان      

 آخرین پادشاه ساسانی                         ابوبکر                                                                                 

 یزگرد سوم     حکومت بعد از امویان                                                                                                       

                                       برمکیان                                                                  

3 

 ارتباط:                                                                                                             سریه:       اصطالحات زیر را تعریف کنید. 5

 :تحلیف                   بازخورد:                                                                                                            

2 

 رویدادهای مهم تاریخ اسالم از بعثت پیامبر از مکه به مدینه)بر اساس سالهای بعثت( را روی خط زمان مشخص کنید. 6

 

 تحریم اقتصادی ( –پیمان نامه مردم یثرب  –مهاجرت به حبشه  –) رحلت حضرت خدیجه و ابوطالب 

2 

 1 انتخاب می شود؟رئیس قوه قضائیه از طرف چه کسی و به مدت چندسال  7

 1 نام ببرید. فقط مهمترین ویژگیها و دستاوردهای حکومت امام علی )ع( را دو مورد از  8

 1 بودجه را تعریف کنید. 9

 1 نام خاندان مشهور ایرانی که در زمان خالفت هارون عباسی عهده دار وزارت شدند چه بود؟ 10

 1 پس از او مردم با چه کسی بیعت کردند؟شهادت حضرت علی )ع( در چه روزی بود؟ و  11

 هر یک از موضوعات زیر به کدام وزارتخانه مربوط می شود؟     12

 ب:رفتن به سینما و کتابخانه                                                                  الف: درس خواندن در مدرسه                                                              

 د: مراجعه به پزشک و بیمارستان                                                      ج: استفاده از اتوبان ، بزرگراهها و جاده های بین شهری                         

 و:رفتن به دانشگاه و پژوهش                                                     ه:مصرف آب و برق  

1.5 

 1 کرد؟و امام علی چندسال حکومت چه کسی بود؟ کوفهنماینده امام حسین در  13

 0/ 5 فرمانده سپاه حضرت علی)ع( در جنگ صفین چه کسی بود؟ 14

 بیدارشدن برای دیدن روزی دیگر یک نعمت است. آنرا دست کم نگیرید . قدرش را بدانیدو خوشحال باشید از اینکه زنده اید.... 

  با تشکر
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 104آزمون دیماه  هشتمپاسخنامه مطالعات پایه 

 صحیح یا غلط را مشخص کنید.-4سوال 

 ص-غ-ص-ص

 جاهای خالی را پر کنید.-2سوال 

 یثرب ، انفاق ، عصر جاهلیت، شورای نگهبان-مکه

 جواب صحیح را انتخاب کنید.-3سوال 

 طاهر ذوالیمینین-جسال، 41تا 42-جمل، الف-وزارت کشو، ج-یاسر و سمیه، ب-تعاون  ، الف-ج

 با فلش وصل کنید.-1سوال 

 نوشتن شاهنامه                                    آل بویه                                                                               

 سلسله ی شیعه                                   رودکی                                                

 پدر شعر فارسی                                  فردوسی                                                  

 عباسیان  فرمان حمله به ایران                                                                            

 آخرین پادشاه ساسانی                         ابوبکر                                                                               

 یزگرد سوم           حکومت بعد از امویان                                                                                                

  برمکیان                                                                                                                          

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.-  5سوال 

   سریه:به جنگهایی که پیامبر خود شخصا در آن شرکت داشتند.

 جریان ارسال و دریافت پیام می گویند.ارتباط:به 

 بازخورد:وقتی گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنای پیام را دریافت کرده است .

تحلیف: یعنی سوگند یاد کردن رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در برابر نمایندگان ، شورای نگهبان و رئیس 

 قوه قضائیه

رویدادهای مهم تاریخ اسالم از بعثت پیامبر از مکه به مدینه)بر اساس سالهای بعثت( را روی خط زمان  -6سوال 

 .مشخص کنید
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)سال پیمان نامه مردم یثرب  –بعثت( 5)سال مهاجرت به حبشه  –بعثت(40)سال ) رحلت حضرت خدیجه و ابوطالب 

 (بعثت(1)سال تحریم اقتصادی  –بعثت(42

 ، به مدت پنج سال:از طرف رهبر7سوال 

:تاکید بر عدالت اجتماعی، ساده زیستی و مقابله با اشرافی گری، مدارا با مخالفان، برگزیدن افراد صالح بر 1سوال 

 حکومت والیات 

:سندی است که دولت درآمدها و هزینه های یک کشور را برای یک سال در آن معین می کند)بودجه به زبان 9سوال 

 دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها (می باشد.ساده یعنی پیش بینی  

 برمکیان-40سوال 

 هجری، با امام حسن )ع( بیعت کردند. 10رمضان سال  24-44سوال 

الف:وزارت آموزش و پرورش    ب:وزارت فرهنگ و ارشاد   ج:وزارت راه و شهرسازی     د:وزارت بهداشت و -42سوال 

 :وزارت علومدرمان     ه:وزارت نیرو     و

 سال حکومت کردند. 5:مسلک بن عقیل ، امام علی به مدت 43سوال 

 مالک اشتر-41سوال 
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