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 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  

 ؟شود چه می گویند به اموال و دارایی هایی که وقف می(1)

 وقفهد(                     موقوفاتج(                      وقوفب(                            واقفالف(

 ؟کار رسانه های جمعی باعث مصرف گرایی می شودکدام  (2

 شبکه های زیادب(          فیلم های تشریفاتیالف(

 آگهی بازرگانید(            فیلم های غیر واقعیج(

 ؟پیامبر بعد از چند سال دعوت خود را آشکار کرد 3)

 سال3د(                سال      01ج(                    سال2ب(                   سال       5الف(

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

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

2 

       جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

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

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

.است ----------ریاست قوه مجریه بر عهده (3  

.می گویند --------دریافت کرده است به این عمل اگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را (4  

.اواخر دوره سامانیان سرودن شاهنامه را آغاز کردنیز در  --------پدر شعر فارسی و  -------(5  

 3         

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

.تمامی موسسات و سازمانها باید برای فعالیت خود از وزارت کشور مجوز بگیرند(0  

.به زبان ساده یعنی درآمدها و هزینه های دولت تمالیا(2  

.حقوق فردی و اجتماعی افراد استقوه قضاییه پشتیبان (3  

55/1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 5/1)؟دو نمونه از جلوه های تعاون را نام ببرید(0  

نمره( 5/1)منظور از تنفیذ چیست؟(2  

نمره(55/1)؟درآمدهای دولت را نام ببرید(3  

نمره( 5/1؟)آسیب های اجتماعی را نام ببرید(4  
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نمره( 55/1) ؟شامل چیستعناصر ارتباط (5  

نمره( 5/1) ؟ایمان آوردنده کسانی اولین بار به پیامبر)ص(چ(6  

نمره( 5/1)( مهاجرین به کسانی گفته می شود؟5  

نمره( 5/1مورد)2( ویژگیها و دستاوردهای حکومت امام علی )ع( را بیان کنید؟8  

نمره( 5/1ببرید؟)( دو نمونه از وزیران دانش دوست زمان ساسانیان را نام 9  

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه

نمره(0)؟انفاق را با مثال تعریف کنید(0  

 

 

نمره(0)؟مفهوم استیضاح را تعریف کنید(2  

 

 

نمره(0)مورد2چرا افراد به مواد مخدر روی می آورند؟(3  

 

 

نمره(25/0)؟دهیدانواع دعاوی را نام ببرید و یکی را به دلخواه با مثال توضیح (4  

 

 

 

 

نمره(0یک مورد از نظرات صاحب نظران درباره رسانه های ارتباط جمعی را شرح دهید؟)(5  
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نمره(0اولین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟توضیح دهید. )(6  

 

 

نمره(0واقعه عاشورا را تعریف کنید؟)(5  

 

 

نمره(0)؟کنید تفاوت خلفای بنی امیه را با خلفای عباسی بیان(8  

 

 

نمره(0)؟رابطه عباسیان باعلویان و آل بویه چگونه بود(9  

    

 

 

 

 

 

 

 

باشید موفق  

 

 


