
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  
 ؟از رسانه های زیر با سایر رسانه ها متفاوت است (کدامیک1)

 د(کتاب                       ج(تلویزیون                       ب(رادیو                  الف(تلفن     

 ؟کدام مورد از وظایف قوه مجریه است (2

 د(استیضاح            ج(حل اختالفات                  ب(تصویب قوانین  الف(اجرای قوانین         

 ؟حکومت ساسانیان چندسال حکومت کردند3)

 سال 42د(              سال           422ج(                 سال042ب(  سال            022الف(

 (قتل عام برمکیان به دستور کدام خلیفه صورت گرفت؟4

 د(متوکل                  ج(سفاح                                 ب(منصور  الف(هارون الرشید      

2 

        جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

 .است ------------(یکی ازآسیبهایی که در هر کشوری افراد بویژه جوانان را تهدید میکند 1

 .استپشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد  ----------قوه (2

 .وگیرنده و پیام است ----------(عناصر ارتباط شامل 3

از سپاه  ------------(عمر در آغاز خالفتش سپاه بزرگی را به سوی ایران فرستاد, ارتش ساسانی در نبرد 4

 .مسلمانان که روحیه باالتری داشتند شکست خوردند

 2        

 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. ج

 .تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر(1

 .قوه مجریه همان دولت و سازمانهای وابسته به آن است(2

 .پرخاشگری نتیجه کنترل)مهار(نکردن خشم است(3

 .العرب را قوم بنی امیه تشکیل می دادنده ساکنین جزیر(4

و امضاء پیمان نامه سیاسی در واقع اعالم رسمی تاسیس حکومت اسالمی به رهبری پیامبر)ص(در  (تدوین5

 شهر مدینه بود.
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره(1)؟همکاری نکردن در گناه چیست منظور از(1  

 

 
نمره( 1)؟مراحل انتخاب ریییس جمهور را به ترتیب نام ببرید(2  

 

نمره(5/0)؟تعریف کنید بودجه را(3  

 

نمره( 5/0؟)مهاجرین به چه کسانی گفته می شود(4  

 

نمره( 5/0)مورد2؟ویژگیها و دستاوردهای حکومت حضرت علی)ع( را بیان کنید(5  

 

نمره(55/0)مورد3؟چه سلسله هایی در پایان دوره خالفت عباسیان شکل گرفت(6  

 

25/4 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه

 ؟شود شرکت تعاونی چگونه تاسیس مییک (1

 

 

؟وزیران کابینه ریاست جمهوری چگونه شروع به کار می کنند(2  

 

 

چرا افراد به مواد مخدر روی می آورند؟(3  
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؟دعاوی کیفری را با مثال تعریف کنید(4  

 

 

هرکدام با مثال؟رسانه شامل چه ابزارهایی است(5  

 

 

مورد2؟کنید زیانهای استفاده از اینترنت را بیان(6  

 

 

نمره( 25/1توضیح دهید)؟اولین اقدام پیامبر)ص( پس از ورود به مدینه چه بود(5  

 

 

؟واقعه عاشورا را تعریف کنید(8  

 

 

؟تفاوت خلفای عباسی را با خلفای بنی امیه بیان کنید(9  

    

 

                                                                                                  

 موفق باشید


