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 (نمره 3) فصل اول

 غ     ص        نمره(     /.5خیرین مدرسه ساز مثالی از تعاون در جامعه است. ). 1

                                  

 نمره(       /.5) یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر........... به زبان ساده تعاون. .......2

 

 نمره(   /.5. سازمان ها و مؤسسات خیریه برای فعالیت خود از کدام وزارتخانه باید مجوز بگیرند؟)3

       د( وزارت امور اقتصادی و دارایی      ج( وزارت کشور    ب( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی         الف( وزارت کار

اظهار دوستی و محبت،  همدلی و خوشحال کردن دیگران، قرض دادن،   /. نمره(5از جلوه های تعاون را نام ببرید؟)دو مورد . 4

 هدیه دادن و......

 خود به دیگران یاری می رسانند.، وقت و توانایی های یعنی افراد از طریق بخشش مال، علم نمره(1)انفاق چیست؟ .5

 

 (نمره 5/3) دومفصل 

  غ     ص/. نمره(          5) دولت و سازمان های وابسته به دولت همان قوه مقننه است. .1

 

 /. نمره(5)کدام نهاد بر درآمدها و هزینه های دولت نظارت دارد؟. 2

 □مجلس              □ج: شورای نگهبان            □ب: هیئت دولت        □الف: رئیس جمهور 

 

 /. نمره(5)بیانگر کدام یک از مراحل ریاست جمهوری است؟ خبر زیر. 3

پس از پایان شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دکتر رئیسی به عنوان رئیس جمهور طی مراسمی حکم ایشان  

 .......... (تنفیذ.توسط رهبر معظم انقالب اسالمی امضا شد. )...... ،برای شروع به کار

 

 -امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می شود نمره(1) مورد از وظایف رئیس جمهور را بنویسید. دو. 4

 اعطای نشان های دولتی -امضای استوارنامه سفیران کشور ما و پذیرش استوارنامه کشورهای دیگه

 

 معاونان -وزیران -رئیس جهمور نمره(1)شود؟ می تشکیل کسانی چه از دولت هیئت. 5
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 (نمره 5/3سوم )فصل 

 /. نمره(5) ...... است.مهار نکردن خشم پرخاشگری و نزاع نتیجه ....... 1

 

 /. نمره(5) ....... حل کردن اختالفات مردم است.قضائیه.یکی از مهم ترین وظایف قوه ..... 2

 

 /. نمره(5) است........................... فرصتی برای کسب شایستگی و مهارت زندگی . 3

 □د: پیری                 □ج: جوانی              □ب: میانسالی            □الف: نوجوانی   

 

 زهرایادگاری داده بود را شکست. مادر  گلدان قدیمی که مادربزرگش به آنهابرادرش توپ روز هنگام بازی در منزل با دیزهرا . 4

 نمره(1. )مورد2در این موقعیت باید چه رفتار مناسبی را به کار ببندد؟  زهراعصبانی است. به نظر شما مادر  از دست او خیلی

 به خدا پناه ببرد و با گفتن ذکر و نام و یاد خدا خود را آرام کنه. -نفس عمیق بکشد و از یک تا ده بشمارد

 

است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی  مربوط به اعمالی نمره(1)و یک مثال بزنید.  توضیح دهیددعاوی )اختالفات( حقوقی را . 5

در هنگام ساخت و ساز خانه  مثال .کالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهندکند بلکه افراد را ملزم می کند که ت

 ی خود به خانه همسایه به طور ناخواسته آسیب برساند

             

 (نمره 3) چهارمفصل 

 /. نمره(5) .... یک رسانه است.زباندر یک ارتباط کالمی .... 1

 

 پیام -گیرنده )دریافت کننده پیام( -فرستنده)ارسال کننده پیام( /. نمره(55)عناصر اصلی ارتباط را بنویسید.. 2

 

بعضی از آگهی های بازرگانی همه ی واقعیت را  /. نمره(55)آگهی های بازرگانی چگونه بر افکار مشتریان تاثیر می گذارند؟. 3

 .کنند یا با تعریف و تمجیدهای غیرواقعی سعی می کنند روی افکار مشتریان اثر بذارنددرباره یک کاال بیان نمی 

 

رفت و  -وقت و هزینه ها صرفه جویی میشوددر  نمره(1)دو مورد از فایده های استفاده از فناوری های ارتباطی را بنویسید.. 4

 ساعت شبانه روز میتوانن از ای خدمات استفاده کنند. 24در  -آمد در شهرها کم میشود

 

 (نمره 5/3) پنجمفصل 

 غ     ص          نمره(/. 5داد.) را خندق حفر پیشنهاد احزاب جنگ در ،(ص) پیامبر زمان در مالک اشتر. 1

                                                                             

 /. نمره(5) ..... بود.مسجد....مهم ترین اقدام پیامبر پس ازورود به مدینه، ایجاد . 2

 

 حضرت علی)ع( و حضرت خدیجه)ع( /. نمره(5)نخستین کسانی که به رسول خدا ایمان آوردند چه کسانی بودند؟. 3

 

دم رسول اهلل ، جهدف من اصالح امت  نمره(1)امام حسین )ع( در وصیت نامه خویش هدف از قیام خود را چه فرموده است؟. 4
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 معروف و نهی از منکر و پیاده کردن سیره رسول اهلل و پدرم علی بن ابیطالب است. به امر

 

 -ساده زیستی و مقابله با اشرافی گری (نمره1.)دو مورد از ویژگی ها و دستاوردهای حکومت حضرت علی )ع( را نام ببرید .5

مظلومیت فردی و  اقتدار و ایستادگی در عین -برگزیدن افراد صالح به حکومت والیات -تالش برای وحدت و انسجام اجتماعی

 اجتماعی . و....

 (نمره 5/3ششم )فصل 

 /. نمره(5) ....... از خاندان های مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابومسلم دچار شدند.برمکیان...... 1

 

 /. نمره(5) نخستین جلوه های مهم معماری ایرانی و اسالمی در چه زمینه ای بوده است.. 2

 □د: برج ها                 □ج:بازارها                 □ب: آرامگاه ها               □الف : مساجد   

 

 /. نمره(5)؟ نیستاز سلسله های ایرانی تاسیس شده بین قرن سه تا پنجم هجری . 3

 د. عباسیان             ج. آل بویه             ب. صفاریان             الف.طاهریان

 

 /. نمره(5) عیاران به قدرت دست یافت...... موسس سلسله صفاریان با پشتیبانی مردم سیستان بخصوص یعقوب لیث..... 4

 

سامانیان و  /. نمره(5) دو سلسله که نقش چشمگیری دررونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی داشتند را نام ببرید. .5

  آل بویه

شورش فرماندهان و  .نمره(1)دو مورد از علل سقوط ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان و فتح ایران توسط آنها را بنویسید. 6

 ون و وبا قحطی و شیوع بیماری های طاع -دخالت آنها در رقابت های سیاسی، روحیه سپاهیان را تضعیف کرده 

 

 

 

 

 

 موفق باشید                                                        
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