
 

 

 

 

 

 

 بارم سواالت ردیف

 را مشخص کنید؟صحیح یا غلط بودن جمالت زیر  ➢ الف

 غ       ص. گویند می واقف شود، می وقف که هایی دارایی و اموال به -1

 غ       ص حضور دارند. قضائیه قوّه رئیس و رهبر  و مجلس نمایندگاندر مراسم تحلیف رئیس جمهور،  -2

 غ       ص .شود می تشکیل یرانسف و معاونان جمهور، اسالمی،رئیس شورای مجلس نمایندگان از دولت هیئت -3

 غ       ص.بود مدینه شهر در پیامبر رهبری به اسالمی حکومت تأسیس رسمی اعالم واقع در مسجد تأسیس -4

 غ       ص. سرود را خود اشعار سامانیان، حمایت و تشویق با فارسی شعر پدر رودکی، -5

 غ       ص .بود دوستانه عباسی، خالفت با صفاریان روابط -6

 غ       ص .کند استیضاح را وزیری ،شورای اسالمی مجلس است ممکن گاهی -7

 غ       ص .  است رسانه یک زبان کالمی، ارتباط یک در -8
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 گزینه صحیح را مشخص کنید؟ ➢ ب

 ؟بگیرند مجوز کجا از باید خود فعالیت برای نهاد مردم های سازمان -9

 خیریه امور و اوقاف سازماند(      اجتماعی رفاه و تعاون کار، وزارت ج(       دارایی و اقتصاد امور وزارت ب(      کشور وزارت الف(

 ؟شود می تصویب......................................  توسط و تنظیم..................................  توسط بودجه الیحه -10

           اسالمی شورای مجلس – نگهبان شورای ب(                   دولت – اسالمی شورای مجلس الف(

 اسالمی شورای مجلس – دولتد(                                 دولت – نگهبان شورای ج(

 است؟ متفاوت بقیه با کدامیک رسانه انواع به توجه با -11

 د( مجالت                   اینترنت ج(                کتاب ها ب(                عالئم الف(

 ترتیب وقایع در کدام گزینه درست بیان شده است؟  -12

 دعوت سران کشورها به دین اسالم  –هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه  -تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان -الف(مهاجرت به حبشه 

 دعوت سران کشورها به دین اسالم  –هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه  -مهاجرت به حبشه -ب(تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان 

 دعوت سران کشورها به دین اسالم -مهاجرت به حبشه -تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان  -ج(هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه 

 تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان -هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه  -وت سران کشورها به دین اسالم دع -د(مهاجرت به حبشه 
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 .تکمیل کنید ➢ ج

 است............................ نتیجه نزاع، و پرخاشگری -13

 شود می انتخاب.............................  توسط قضائیه قوه رئیس اساسی قانون برطبق -14

 بود..................................  سامانیان سلسله مؤسس -15
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 پاسخ دهید. ➢ د

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟ -16

 :همکاری نکردن در گناه ❖

 انفاق: ❖

 تنفیذ ❖
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 دهید؟ پاسخ شده خواسته موارد به -17

 ......................................................................................... : دولت برابر در شهروندان حقوق از مورد یک( الف

 ................................................................................................ : جمهور رئیس اختیارات و وظایف مهمترین از موردیک ( ب
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 هشتمپایه                                       مطالعات اجتماعی                                                                              

                                                            06/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 10   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه 2ت:    صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال 29  :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه 60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 (مورد یک)کنید؟ مقایسه هم با غیرتعاونی های شرکت با را تعاونی های شرکت -18 
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 (مورد دو)؟دهیم انجام کارهایی چه باید است عصبانی ما دست از دیگری وقتی -19
 
 
 

1 

 (مورد دو)کنند؟ می پیدا گرایش مخدر مواد سمت به و خورند می فریب افراد از برخی چرا -20
 
 

1 

 موارد زیر جزء کدامیک از انواع دعاوی است؟هر یک از  -21

 .............(....................)دعاوی ....... کرده است مارانیب یاقدام به مداوا یپزشک دون داشتن مدرکب یفرد ❖

 ..............(.....................است)دعاوی ..... آن را شکسته یا شهیسته درب شاخوانبه طور پس از خروج از مغازه  یفرد ❖
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 دو مورد از مهمترین کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید؟ -22

 

 

5/0 

 بنویسید؟ را افراد و جامعه روی بر جمعی ارتباط های رسانه منفی اثرات از مورد دو -23
 
 
 

1 

 )دو مورد(ببرید؟ نام را( ع) علی امام حکومت دستاوردهای و ها ویژگی مهمترین -24
 
 

1 

 بنویسید؟ را جاهلیت عصر های ویژگی از مورد دو -25
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 پذیرفتند؟ را معاویه با صلح( ع)حسن امام چرا -26

 
 
 

1 

 بود؟ چه آن نتیجه و افتاد اتفاق کسانی چه بین قادسیه نبرد -27

 
 

 

1 

 بودند؟ طبرستان علویان دشمن عباسی خلفای چرا -28

 
 

1 

 .است اضافی کلمه سه.بنویسید عبارت هر مقابل در و کنید انتخاب را مناسب کلمه زیر جمالت به توجه با -29
 «مُقَفَّع بن عبداهلل - یاسر  - ابومسلم  -زیاد بن عبیداهلل  - عاص و عمر - سفّاح -فارسی سلمان»

 (....................................) است کرده ترجمه عربی به پهلوی زبان از پادشان تاریخ زمینه در را هایی کتاب که ایرانی مترجم و نویسنده ❖

 (........................................) دهد شکست را آنها شد موفق و کرد قیام امویان علیه خراسان در که ایرانی سردار ❖

 (........................................) .رساند شهادت به و کرد دستگیر را عقیل بن مسلم که بود خونریز و سنگدل مردی و کوفه حاکم او ❖

 . )........................................(شد مسلمان و رسید( ص)محمد حضرت حضور به مدینه در که ایرانی نخستین ❖
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 20 جمع بارم 



 


